Projecten Jong Divertimento
Seizoen 2017-2018
De vier elementen van Jonge Divertimento

In de herfst van 2017 gaat Jong Divertimento aan het werk met de vier elementen:
Aarde, Vuur, Water en Lucht. Niet alleen spelen zij stukken van componisten die zich
daar vroeger al door lieten inspireren, zij gaan ook zelf componeren. De vier mooiste
composities zullen worden bewerkt tot "de vier elementen van Jong Divertimento" en
worden uitgevoerd op het concert.

Kerstconcert

Zoals ieder jaar verzorgen de Divertimentostrijkorkesten gezamelijk een groot Kerstconcert in de Groenmarktkerk.
Hierbij zal Jong Divertimento zorgen voor prachtige kerstsfeer door kerstliederen te vertolken. Het belooft een
bijzonder concert te worden door de samenwerking van Divertimento Jeugdstrijkorkest met de band "de
Busquito's". Echt een concert waar je je hele familie uitnodigt.

Projectinformatie:

Repetities op woensdag van 17.00-18.15:
Van 06-09-2017 tot 13-12-2017, met uitzondering van de schoolvakanties.
Repetitiedag:
08-10-2017 van 10:00 tot 15:00 uur in de Vrije school Kennemerland
Concerten:
zaterdag 18-11-2017 middag, optie try out
zondag 19-11-2017 11:00 uur Concert in Zang en Vriendschap, Haarlem
zaterdag 16-12-2017 19:30 uur, Kerstconcert, Groenmarktkerk, Haarlem
(houd altijd rekening met een voorrepetitie van ongeveer 2 uur voor aanvang van de
concerten)

Divertimento-informatie:

Niveau:
Voor deelname aan de projecten van Jong Divertimento moet je goed een goed gehoor
hebben, goed willen studeren. Een beginnetje gaan maken met vibrato en heb je kennis
van verschillende ritmes en kan je stukken spelen met 2 kruizen en 2 mollen.
Auditie:
Divertimento heeft geen audities , maar overleggen indien nodig met je docent.
Inschrijven en kosten:
Deelname aan alleen het Elementen-project: € 135,- incl. 2 toegangskaarten voor het concert.
Een heel seizoen meespelen in Jong Divertimento kost: € 250,-

Inschrijven:

Inschrijven kan via onderstaande link, je krijgt dan direct een bevestiging terug. Keuze uit een heel seizoen of
alleen het Elementen project.

Ja, ik schrijf mijn in voor een heel seizoen Jong Divertimento 2017 2018
Ja, ik schrijf mij in voor het Elementenproject van Jong Divertimento
Meer informatie over Divertimento en eventuele vragen:
stichtingdivertimento@gmail.com
www.stichtingdivertimento.nl

