Projecten Jong Divertimento
Seizoen 2017-2018
Sprookjesproject 2018
In de lente van 2018 gaat Jong Divertimento de muzikale sprookjes van Roodkapje en Assepoester
vertolken. Alle aspecten van het samenspelen, solo spelen, aangeven en musiceren zonder dirigent
komen in dit project naar voren. Het geheel wordt door een verteller omlijst. Om dit project nog iets
extra feestelijks te geven krijgen alle spelers bijpassende kostuums. Uniek is ook onze eerste
deelname aan het orkestenspektakel in het Archeon. We zullen daar naast ons eigen repertoire ook
een stuk spelen met een heleboel andere orkesten samen. Een unieke belevenis voor iedereen!

Project-informatie:
Repetities op woensdag van 17.00-18.15:
Van 7-2-2018 tot 13-06-2018, met uitzondering van de schoolvakanties.
Repetitie locatie:
Weltevredenstraat 9, te Haarlem
Repetitieweekend Austerlitz:
20 t/m 22 April
Concerten:
13 mei hele dag - Speciaal Moederdagconcert op unieke locatie (optie)
2 juni - Try-out concert te Haarlem
3 of 10 juni hele dag - Junioren Orkestenspektakel Archeon
9 juni hele dag - Concert in Sprookjeswonderland te Enkhuizen
(houd altijd rekening met een voorrepetitie van ongeveer 2 uur voor aanvang van de concerten, de concerten in parken zijn
incl. hele dag toegang voor leden)

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 we overleggen indien nodig met je docent.
Inschrijven en kosten:
Een heel seizoen meespelen in Jong Divertimento kost: € 250,Deelname aan alleen het sprookjesproject: € 135,Dit is incl. de kosten van het geheel verzorgde repetitieweekend in Austerlitz (€ 55,-), één
toegangsbewijs voor de deelnemer plus een introducé tot het park Sprookjeswonderland (€ 17,-), te
Enkhuizen.
Inschrijven:
Inschrijven kan via onderstaande linkjes, u krijgt dan direct een bevestigingsmail
terug. Keuze uit een heel seizoen of alleen het sprookjesproject.
Ja, ik schrijf mij in voor een heel jaar Jong Divertimento
Ja, ik schrijf mij in voor alleen het voorjaarsproject - “Sprookjesproject”
Meer informatie over Divertimento en eventuele vragen:
stichtingdivertimento@gmail.com
www.stichtingdivertimento.nl

