Stichting Divertimento – Nieuwjaarssproject 2018 voor volwassenen
En medewerking aan het project Dubbelspel
– verbinden van generaties
Voor gemotiveerde volwassenen die van kamermuziek houden,
Het leuk vinden om samen te musiceren met eigen inbreng,
Graag in een kort project naar een mooi concert toewerken.
Strijkorkest Divertimento voor volwassenen:
Omdat het debuutproject voor volwassenen een groot succes was zullen wij het komende seizoen twee nieuwe
projecten opzetten. De repetities staan o.l.v. Helena van Tongeren en Christiane Belt maar de concerten zijn
zonder dirigent, geheel op de Divertimento manier. Echt samen muziek maken vanuit de kamermuziekgedachte.
Een speciale beleving voor iedereen die van kamermuziek en samen musiceren houdt in een goede en
ontspannen sfeer.
Repertoire: We duiken in het romantisch repertoire, gaan opzoek naar een mooie warme samenklank met:
Sinfonia van Mendelssohn, de Nocturne van Tchaikovsky (de cellosolo kan door een ensemblelid worden
uitgevoerd)Twee Walsen van Dvorák, het Adagio van Barber en een Tango van Piazzolla (ook mogelijk voor een
vioolsolist) Daarnaast gaan we de verbinding aan met de verschillende generaties: in een samenwerkingsconcert
met Divertimento Jeugdstrijkorkest zullen we Haydns "Echo" uitvoeren, een stuk voor twee strijkorkesten, en zal
een kwartet van Volwassenen deelnemen aan het Allegro voor 4 strijkkwartetten van van Bree.
Repetitiedata:
De repetities zijn op woensdagavond, net zoals de repetities van het Divertimento Jeugdstrijkorkest en het Jong
Divertimento en zijn op de Weltevredenstraat 9, te Haarlem.
Zondag 14 januari 2018 van 11.00 tot 16.00 uur (inzeep repetitiedag incl. lunch)
Woensdag 17, 24 en 31 januari -20.00-21.30 uur
Woensdag 7 februari
-20.00-21.30 uur
Concert:
Zaterdag 10 februari 2018 – 20.00 uur in Haarlem
Dubbelspelproject:
Woensdag 14 maart
Woensdag 21 maart

-19.00-21.00 uur
-19.00-21:00 uur

Concerten:
Zaterdag 24 maart 2018 - 14.30 uur in Reinaldahuis Haarlem
Zondag 25 maart 20:18 - 15.00 uur in Groenmarktkerk Haarlem
Aanmelden:
Aanmelden kan via dit online inschrijfformulier, op dit inschrijfformulier kunt u uw niveau aangeven en ons laten
weten of u solo zou willen spelen in één van de bovenstaande stukken. Kosten bedragen € 40,- per project, dit is
incl. de repetitiedag met uitgebreide lunch. Twee projecten samen € 70,Meer informatie over Stichting Divertimento:
www.stichtingdivertimento.nl
Vragen:
stichtingdivertimento@gmail.com

