Aurelia coacht saxofoonkwartetten
Zaterdag 28 maart 2015
Speel je in een saxofoonkwartet en wil je
met je collega-muzikanten een volgende
stap zetten in jullie muzikale ontwikkeling?
Het Aurelia Saxofoonkwartet is een van
de topkwartetten in de Nederlandse en
internationale muziek scene. Het kwartet
is regelmatig te gast in Muziekhuis
Deventer om kwartetten van
amateurspelers te begeleiden. Per dag
zijn vier kwartetten welkom om voor
elkaar te spelen en zelf te werken aan de eigen stukken. In aansluiting bij
persoonlijke vragen krijgen ze feedback van verschillende spelers van Aurelia. Op
zaterdag 28 maart kun je weer meedoen!
Spelers:
Femke IJlstra:
Niels Bijl:
Arno Bornkamp:
Juan Manuel Dominguez:

sopraansaxofoon
altsaxofoon
tenorsaxofoon
baritonsaxofoon

Meer informatie:

www.aureliasaxofoonkwartet.nl

Programma
11.00
11.30
12.00
13.30
14.15
15.45
16.00

17.00

ontvangst,
kennismaking, uitwisselen vragen van de kwartetten
repetitie 1
gezamenlijke lunch
(koffie/thee/soep aanwezig, graag zelf broodjes meenemen)
repetitie 2
pauze
gezamenlijke afsluiting, met koffie/thee/fris:
aan elkaar voorspelen van of vertellen over vorderingen die gemaakt
zijn en ervaringen die opgedaan zijn
einde

Vanaf 20.00 uur ben je voor een prachtige afsluiting van de dag van harte welkom bij
een speciaal concert van het Aurelia in de Fermerie in Deventer (Muggeplein 9,
www.fermerie.nl). Voor workshopdeelnemers is de entree gratis. De entree voor
overige bezoekers bedraagt € 7,50 (contant te betalen bij de kassa).

Prijs en organisatie
De prijs per kwartet bedraagt €200,- inclusief BTW en inclusief koffie/thee/fris/soep.
De organisatie van de dag is in handen van 'Spelen! Projectbureau Muziek'. Neem
met vragen over het programma contact op met Iris van de Kamp via 06 4721 4907
of via info@projectbureaumuziek.nl.
Aanmelding
De dag is toegankelijk voor kwartetten van alle niveaus. Willen jullie graag meedoen
met je saxofoonkwartet? Stuur dan een mail naar info@projectbureaumuziek.nl en
vermeld daarin:
a.
b.
c.
d.
e.

de naam en samenstelling van het kwartet;
de ervaring / het niveau van het kwartet;
muziek die jullie spelen;
indien beschikbaar het adres van een eigen site of youtube-filmpjes;
naam, telefoonnummer en mail van de contactpersoon.

Deadline voor aanmelding is 14 maart. Als je bericht krijgt dat je kwartet is ingedeeld,
ben je verplicht tot het betalen van de deelnemersbijdrage voor 21 maart. Neem bij
verhindering zo snel mogelijk contact op (via 06 4721 4907, Iris van de Kamp), dan
kunnen we kijken of een ander kwartet jullie plaats kan overnemen. Als wij niemand
op de lijst hebben staan, dan kun je zelf kijken wie in jullie plaats deel kunnen nemen.
Bij annulering van de dag door de organisatie, wordt het betaalde bedrag
geretourneerd.
Locatie
De workshop vindt plaats in Muziekhuis Deventer, in het oude Sint
Geertruidenziekenhuis. Het adres is Van Calcarstraat 4, Deventer. De locatie is op
loopafstand van het station. Er is gratis parkeergelegenheid. Voor meer informatie:
http://www.muziekhuisdeventer.nl.

	
  

