Voorjaars
concerten

Divertimento

o.l.v. Helena van Tongeren, Christiane Belt
en Anne Korff de Gidts

Kamermuziekconcert
Divertimento Jeugdstrijkorkest
Zaterdag 14 maart 2015
Aanvang 14:30 uur

Reinaldahuis
Leonard Springerlaan 1 te Haarlem

Kamermuziekconcert
Divertimento Jeugdstrijkorkest
Zondag 15 maart 2015
Aanvang 15:00 uur

Groenmarktkerk
Nieuwe Groenmarkt 14 te Haarlem

Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door: Vrienden van
Stichting Divertimento en E.F.A. van Tongeren Vioolbouw
Informatie: www.divertimentojeugdstrijkorkest.nl
e-mail: stichtingdivertimento@gmail.com

Stichting Divertimento:
Stichting Divertimento is in het leven geroepen om alle
jeugdige strijkers uit Haarlem en omstreken de kans te
geven om op hoog niveau te leren samenspelen. Door
de structurele steun van donateurs kan Divertimento
o.a. repetitieweekenden, concerten, masterclasses en
tournees realiseren. Donateur worden kan al vanaf
25 euro per jaar. Als donateur blijft u op de hoogte
van alle projecten en concerten door Divertimento, daarnaast bieden wij regelmatig vrijkaarten aan.
Wordt u vandaag donateur dan ontvangt u onze
Lustrum-CD gratis.

www.divertimentojeugdstrijkorkest.nl
Bestuur van de Stichting Divertimento bestaat uit:
Mevr. A. de Vries
Mevr. B. Kanne
Mevr. L. Schouten
Mevr. D. Pajkrt

-Voorzitter
-Vice voorzitter
-Secretaris
-Penningmeester

Vormgeving:
Martijn Rook
e-mail: martijnrook92@hotmail.com		

Contact:
e-mail: stichtingdivertimento@gmail.com
Adres: Rijksstraatweg 85, 2014 DB te Haarlem
K.V.K: 56696108
Rekeningnummer: NL75RABO 0179998889

Over Divertimento:
Divertimento Jeugdstrijkorkest is een Haarlems ensemble met enthousiaste
strijkers tussen 12 en 18 jaar. Zij spelen kamermuziek zonder dirigent en worden
hierin opgeleid door Helena van Tongeren en Christiane Belt. Zij benadrukken
het plezier van het samenspel, het reageren op elkaar en de passie voor muziek.
Door de kamermuziek krijgen de leden de kans om hun eigen muzikale identiteit
te ontwikkelen. Het eindresultaat (het concert) is natuurlijk belangrijk maar de
leerweg gedurende het project is veel belangrijker. De solisten op de concerten zijn
afkomstig uit Divertimento, zij kiezen hier zelf voor en hoeven ook niet de beste uit
het ensemble te zijn. Zo wisselen de leden gedurende het concert van stoel, zodat
iedereen het ensemblespel uit verschillende hoeken mee kan maken, een unieke
ervaring voor iedere strijker. Het orkest studeert twee tot drie programma’s in korte
projecten per jaar in en geeft concerten op verschillende podia door Nederland en
het buitenland.
Jong Divertimento bestaat uit circa 20 kinderen tussen 6 en 12 jaar uit Haarlem en
omgeving. Jong Divertimento is de kweekvijver voor Divertimento Jeugdstrijkorkest
en werkt volgens dezelfde principes. Partijen kunnen per persoon worden aangepast zodat het spelen in Jong Divertimento voor iedereen een uitdaging is en blijft.

Orkestleden:
Divertimento Jeugdstrijkorkest:

Viool: Anna, Ayinda, Eline, Esther, Femke,
Hannah R., Heleen, Ianthe, Jakob, Jochem,
Kilian, Merel, Noera, Noor, Tijmen, Yanou

Altviool: Elise, Hannah D., Sofie
Cello: Chiara, Hesce, Floris, Uzza

Programma:
A. Vivaldi

Concert voor 4 violen in F majeur RV 567

		
		
		

- Andante, Adagio
solisten: Femke, Anna, Eline en Noura
- Allegro, Adagio		
solisten: Jakob, Jochem, Kilian, Noor
- Allegro		 solisten: Heleen, Merel, Esther

G.Ph. Telemann

Altvioolconcert in G majeur

		
		
		
		

- Largo			
soliste: Hannah D.
- Allegro		 soliste: Elise
- Andante
soliste: Sofie
- Presto		soliste: Heleen

H. Purcell

Suite I uit “the Tempest” en “The Fairy Queen”

		
		
		
		

- Ouverture “the Tempest”
- Prelude to Act 1 “ the Fairy Queen”
- Fantasia
- Hornpipe from “the Fairy Queen”

PAUZE
H. Purcell

Suite II uit “The Fairy Queen”

		
		
		
		
		

- Ouverture to Act 3 “ While the swans come forward”
- Prelude to act 3 “Love’s sweet passion”
- Fantasia
- Chaconne from Act 5 “Dance for a Chinese man
and woman”

A. Vivaldi

Concert voor 2 celli in g mineur RV 531

		
		
		

- Allegro		 solisten: Floris, Chiara
- Largo			
solisten: Hesce, Uzza
- Allegro		 solisten: Chiara, Hesce

A. Dvořák

Nocturne op. 40

		

Wals op. 54 nr. 1

V. Monti

Czardas 		

(arr.: J. Wolters)
(arr.: T. Karaca)

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van
Stichting Divertimento beeld- en/of geluidsopnamen
via internet te verspreiden.

A. Vivaldi (1678 - 1741) Concert voor
4 violen rv 567

A. Vivaldi (1678 - 1741) Concert voor 2
celli in g mineur rv 531

Dit concert van Vivaldi is een van de twaalf
concerten bekend onder de naam L’Estro
Armonico (“Harmonische Inspiratie”) die
Vivaldi in 1711 voor één, twee en vier
violen geschreven heeft. Van alle instrumentele muziek die in de 18de eeuw
verschenen is, is deze collectie misschien
wel de meest invloedrijke geweest. Het
concert voor 4 violen rv 567 bestaat uit
de volgende drie delen: Andante-Adagio,
Allegro-Adagio, Allegro. Het laatste deel
heeft Vivaldi slechts drie solopartijen gecomponeerd.

Dit dubbelconcert voor twee celli is een van
de bekendere werken van Antonio Vivaldi. In
het Allegro (“een ruig stukje barok”) valt het
orkest de solisten op gezette momenten bij.
In het slepende Adagio reageren de solisten
als een echo op elkaar. In het vrolijke tweede
Allegro valt het orkest weer op gezette
momenten in om de dynamiek te vergroten.

G. Ph. Telemann (1681 - 1767)
Altvioolconcert in G majeur
Dit concert van Georg Philipp Telemann is
een van zijn meest bekende en wordt ook
tegenwoordig nog regelmatig uitgevoerd.
Voor zover bekend is het het eerste concert voor altviool in de geschiedenis en is
geschreven tussen ca. 1716 en 1721.
Het bestaat uit vier delen: Largo, Allegro,
Andante, Presto.

H. Purcell (1659 - 1695) Suite uit "the
Tempest" en "the Fairy Queen"
Deze suite is samengesteld uit de muziek
bij Shakespeares theaterstuk "the Tempest, waarbij woeste stormen en gespannen kalmte elkaar afwisselen. Daarop
volgt een selectie uit "The Fairy Queen",
een dramatische opera (een genre waarin
muziek wordt afgewisseld met gesproken tekst) in een anonieme bewerking
van Shakespeare's drama: A Midsummer
Nights Dream. De muziek beweegt zich
tussen hoffelijke ingetogenheid en
dramatische passie.

A. Dvořák (1841-1904) Nocturne op. 40
en Wals op. 54 nr. 1
De Nocturne was oorspronkelijk het eerste
deel van een strijkkwintet maar werd later
daarvan losgekoppeld en voor strijkorkest
uitgegeven. Het is een heel ingetogen romantisch werk dat begint met een verstild
gedeelte met een liggende bas, en halverwege meer in beweging komt om weer heel
verstild te eindigen.De wals heeft een rustige
gemoedelijke karakter en een meer gedreven
expressief middendeel.

V. Monti (1868 - 1922) Czardas
Deze beroemde uitsmijter staat tot groot
genoegen van de Divertimentoleden al
langer op het programma. De van oorsprong
Italiaanse componist heeft zich laten inspireren door de traditioneel Hongaarse
Czárdás waarin langzame verhalende
passages worden afgewisseld met
opzwepende snelle gedeeltes.

Divertimento Solisten:
A. Vivaldi concert 4 violen
- Andante-Adagio:

- Allegro:

Femke Vrijhoeven is 11 jaar, heeft nu 5 jaar
les bij Christiane Belt. Ze zit in de zesde klas
van de Vrije School Kennemerland, en is
dol op lezen.
Anna Várdy is 9 jaar, heeft twee en een
half jaar les bij Angela Veerling. Ze zit in
de vierde klas van de Vrije School Kennemerland en speelt daarnaast het liefst met
haar konijntjes.
Eline Martherus is 11 jaar, heeft 5 jaar les
bij Mirjam de Gorter. Ze zit in de vijfde klas
van de Rudolf Steinerschool in Haarlem
Zuid. Naast het vioolspelen hockeyt Eline
graag.
Noera al Abdallah is 10 jaar, heeft 4 jaar les
bij Angela Veerling. Ze zit in groep 7 van De
Molenwiek Montessori in Haarlem. Naast
de muziek doet Noera graag Streetdance.

Heleen Brüggen is net 15 jaar, ze heeft 8 jaar
les, nu van Angela Veerling. Ze zit in de derde
van het Stedelijk Gymnasium en spreekt
graag af met vrienden en vriendinnen.
Merel Gorter is 13 jaar, heeft 7 jaar les bij
Frans Visser. Ze zit in 2 Gymnasium op het
Kennemer Lyceum. Merel is dol op muziek
maken en luisteren.
Esther van Grondelle is 15 jaar, heeft 8 jaar
les, nu bij Helena van Tongeren. Ze zit in de
derde van het Stedelijk Gymnasium Haarlem
en doet fanatiek aan schaatsen.

- Allegro-Adagio:
Jakob Kaiser is 14 jaar heeft 8 jaar les, sinds
3 jaar bij Christiane Belt, Jakob zit in de
tweede van het tweetalig Mendelcollege
en doet aan wedstrijdschaken.
Jochem Zeilstra is 11 jaar, heeft 5,5 jaar
les bij Christiane Belt. Hij zit in groep 8 op
De Wilgenhoek. Naast vioolspelen doet
Jochem graag tennis, scouting en gamen.
Kilian van Roosmalen is 11 jaar, heeft 5 jaar
les bij Christiane Belt. Hij zit in groep 8 van
de Koningin Emmaschool en doet naast
muziek maken graag computerspelletjes.
Noor de Lange is 10 jaar, ze heeft 4,5 jaar
les bij Christiane Belt. Ze zit in groep 7 op
de Bavinckschool. Noor speelt graag
buiten met vrienden, tekent graag
en speelt piano.

G.Ph. Telemann Altvioolconcert
- Largo:
Hannah Doornenbal is 10 jaar en heeft 4 jaar
les bij Christiane Belt. Ze zit in de vijfde klas
van de Vrije School Kennemerland en leest
graag of bouwt met technisch LEGO.
- Allegro:
Elise Brabander is net 13 speelt 8 jaar waarvan 1,5 jaar altviool, heeft les bij Cilia
Admiraal. Ze zit in de tweede op Hageveld en
houdt van dansen.
- Andante:
Sofie Brüggenmann is 15 jaar en heeft 8 jaar
vioolles, waarvan 3 jaar altvioolles bij Helena
van Tongeren. Ze zit op het ECL en haar
hobby’s zijn: atletiek, hardlopen, altviool,
scouting en creatief bezig zijn.
- Presto:
Heleen Brüggen is net 15 jaar, ze heeft 8 jaar
les, nu van Angela Veerling. Ze zit in de derde
van het Stedelijk Gymnasium en spreekt
graag af met vrienden en vriendinnen.

A. Vivaldi Concert voor 2 celli
- Allegro:

- Largo:

Floris Cnossen is 15 jaar, heeft 6 jaar les bij
Oihana Aristizabal. Hij zit in 4 havo aan het Kaj
Munk College in Hoofddorp en zeilt graag in
zijn vrije tijd.
Chiara Keeman is net 18 jaar heeft 8 jaar viool
gespeeld maar heeft sinds 1 jaar celloles bij
Pamela Smits . Ze zit op de democratische
school De Ruimte,in Soest. Chiara houdt van
lezen, kaarten, muziek luisteren, klimmen en
touwtje springen.

Hesce Mourits is 13 jaar, heeft 7 jaar les bij
Saskia van der Wel. Ze zit in de tweede van
het Stedelijk Gymnasium Haarlem en haar
favoriete vrije tijdsbesteding is cello spelen.
Uzza van de Ven is 13 jaar, heeft 5 jaar les bij
Saskia van der Wel. Ze zit in de brugklas van
het Coornhert Lyceum en zingt, speelt cello
en voetbalt graag.
- Allegro:
Chiara en Hesce zie Allegro en Largo.

Muzikale leiding:
De strijkers van Divertimento hebben afgelopen voorjaarsvakantie
samen hard gewerkt aan een nieuw programma. Zij repeteerden
daar onder leiding van Helena van Tongeren (altviool), Christiane
Belt (viool) en Anne Korff de Gidts (cello), een bevlogen docententrio
dat hen leerde zonder dirigent kamermuziek te
maken. Tijdens het kamermuziekkamp in
Austerlitz hebben zij vrijwel onafgebroken
muziek gemaakt en dit concert is het resultaat.
Christiane: www.vioolles-haarlem.nl
Helena: www.helenavantongeren.nl
Anne: www.celloles-amsterdam.nl

Kampverslag:
Femke: We kwamen aan en gingen vrijwel meteen studeren. ‘s Avonds sliep bijna iedereen
pas om 12 uur. Dinsdag was de zwaarste dag met het repeteren. Alleen maar repeteren afgewisseld met pauze’s en soms wat eten. Dit keer moesten we (kinderen tot 12 jaar) om 9
uur naar bed.

Hannah D. en Ianthe: We hebben deze week veel leuke dingen gedaan, en een van die

dingen is levend stratego. Dat was in het bos voor het huis waar wij sliepen. Er waren twee
teams: het rode (van 13 jaar en ouder), en het blauwe team (tot 13 jaar samen met
Christiane).

Noera en Uzza: Levend stratego is een spel dat erg lang duurt maar echt SUPER leuk is.

We deden het in de keiharde regen. Rood vond de vlag als eerst van team blauw, dus rood
had gewonnen.

Femke: We aten nasi met sambal: de mond van Ianthe vloog in de fik.
Noera en Uzza: Daarna hebben we een doorspeel gedaan.
Noor, Tijmen en Kilian: Vanochtend werden we om 6 uur gewekt door Floris en Jakob. We
kregen een verhaal te horen over een man die werd vermoord in het bos van Austerlitzzz
(woordgrap). We moeten in het bos zonder zaklamp een tocht van glow-in-the-dark-staafjes
volgen. Opeens kwam er een horrorclown uit de bosjes. Iedereen schrok zich dood. Daarna
bleek het Floris met een masker te zijn. We gingen terug naar het huis. Daar gingen we verder
repeteren. Vanavond gaan we een bonte avond doen.

Femke: We hebben ze (Floris en Jakob) teruggepakt door sambal in paaseitjes te stoppen.
Floris en Jakob: Op de bonte avond waren er een aantal orkestleden die een act deden.

Twee van de jongste meisjes deden een wedstrijd sambal eten, waarbij ze niet konden stoppen met giechelen. Er werd door 2 cellisten op 1 cello de prelude uit de eerste suite van
Bach gespeeld. Er ging een aantal orkestleden liggen en de Czardas spelen. Ook deden 3
jongens een komisch dansje bij een Belgisch liedje. Vier violisten speelden een stuk van
Telemann waarbij ze rond hun lessenaars liepen en steeds een andere partij moesten
spelen, een ingewikkeld maar hilarisch geheel. Al met al een zeer geslaagde bonte avond.

Met dank aan:
De Hofleverancier van Divertimento:
Wederom willen wij E.F.A. van Tongeren – vioolbouw te Haarlem weer van
harte bedanken. Hij stelde voor dit concert altviolen en unieke donateur
cadeaus ter beschikking.

VERHUIZEN OF VERBOUWEN ?

Trees Konijn
creatieve / bouwkundige adviezen en tekeningen
ook voor energie advies op maat

Rijksstraatweg 87, 2024 DB Haarlem
023 - 5270154
www .Trees-bouwtekening . nl
T . Konijn@gmail . com

Toekomstmuziek

Najaar en Kerst 2015
Jong Divertimento – Herfstproject data:
Repetities:

Woensdagmiddag van 17:00 tot 18:15 uur
(van woensdag 2 september tot en met woensdag 18 november 2015)

Locatie:
Repetitieweekend:
Programma:
Concert:
Kosten:		
		
Kerstproject:
		
		

Vrije Muziekschool Haarlem, Weltevredenstraat 9
6 t/m 8 november 2015 in de Specht te Austerlitz
o.a. Canon van Pachelbel, Vivaldi en Mozart
Concertzaal Haarlem - Zondag 22 november 2015
110 euro inclusief een geheel verzorgd repetitieweekend
(heel seizoen Jong Divertimento 200 euro)
Jongleden kunnen voor 15 euro extra ook deelnemen aan het
kerstproject van Divertimento Jeugdstrijkorkest met
Zangschool Haarlem.

Divertimento Jeugdstrijkorkest- Herfstproject data:
Repetities:
		
Repetitiedag:
Locatie:		
Repetitieweekend:
Programma:
		

Woensdagavond 14 en 28 oktober & 4 november 2015 van
18:30 tot 20:00 uur

Concerten :
		
		

Kennemerduin -Zaterdag 14 november 2015 van 12:30-16:00 uur
Theeconcert in de Oude kerk, Heemstede - Zondag
15 november 2015 van 13:00-16:00 uur

Kosten:		

Zie kerstproject

		

Zondag 11 oktober van 10:00 tot 16.00 uur
Vrije Muziekschool Haarlem, Weltevredenstraat 9
6 t/m 8 november 2015 in de Merel te Austerlitz
o.a. The Typewriter van L. Anderson, 3 Old Viennese Dances
van F. Kreisler, Mendelssohn Sinfonia, concert voor viool en/of
cello van Vivaldi.

Divertimento Jeugdstrijkorkest – Kerstproject data:
Dit project is in samenwerking met Zangschool Haarlem.
Repetities:
Repetitiedag:
Locatie:		
Programma:

Woensdagavond 2 en 9 december 2015 van 18:00 tot 20:00 uur

Concerten :
		

Concert bij Kaarslicht te Jisp - Zaterdag 12 december van 18:00-21:30 uur
Groenmarktkerk te Haarlem – Zondag 13 december van 13:00-17:00 uur
Besloten concert – woensdag 16 december van 18:00-20:00 uur

Kosten*:		

115 euro voor het herfst- en kerstproject samen (heel seizoen Divertimento
Jeugd 210 euro) inclusief geheel verzorgd repetitieweekend en repetitiedag.

		

		
		

Zondag 29 november van 11:00 tot 17:00 uur
Vrije Muziekschool Haarlem, Weltevredenstraat 9
o.a. Canon en Gigue van J. Pachelbel, The Typewriter van L. Anderson en
medewerking sfeervolle koorwerken met winter en kerst als thema.

*Het is eventueel mogelijk om alleen aan het kerstproject deel te nemen. Hier is een extra repetitie

aan verbonden op woensdag 25 november van 17:30-19:00 uur, i.v.m. het repertoire dat de andere
orkestleden al kennen. Kosten voor alleen het kerstproject: 50 euro incl. één toegangskaartje voor
beide concerten.
www.divertimentojeugdstrijkorkest.nl			

www.zangschoolhaarlem.nl

Anne Korff de Gidts,
Celloles
Celloles voor iedereen vanaf 5 jaar!
Zowel in Haarlem als Amsterdam
Voor meer informatie, kijk op:
www.celloles-amsterdam.nl
www.vrijemuziekschoolhaarlem.com
e-mail: annekorffdegidts@gmail.com.

Boekhandel Gillissen & Co
Rijksstraatweg 125
2024 DC Haarlem
023-5254815
www.boekhandelgillissen.nl

Zangschool Haarlem
Ons motto: Iedereen heeft een ´stem´, iedereen heeft een verhaal.
En iedereen kan (leren) zingen!   

Probeer eens een les!

Ons team heeft voor iedereen een geschikte docent, en voor iedereen een
passende invulling: klassiek, pop, jazz of musical; lessen van een half uur
of langer; wekelijks of om de week; individueel of in een groep.
Zing mee met onze projectkoren (kids en tieners), in een gezamenlijk
kerstoptreden met het Jeugd Divertimento !
Info: r.harp@planet.nl)

Zie onze website: www.zangschoolhaarlem.nl

“Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk.”
Ludwig van Beethoven Duits componist (1770-1827)

Renée Harp: info@zangschoolhaarlem.nl; r.harp@planet.nl;
MOB 0629-048894

Meer informatie over Divertimento:
www.divertimentojeugdstijkorkest.nl

