Receptacle ensemble
Het Receptacle Ensemble is bedoelt om te ontdekken, te spelen en te onderzoeken.

Bij ons is iedereen welkom, het maakt niet uit welk instrument je bespeelt of hoe goed je al kunt spelen. Iedereen voegt iets toe, de docent komt met
repertoire, je mag je eigen muziek meenemen, we helpen je componeren, improviseren en concerteren. Samen maken we één geheel, één nieuw
werk.

We nemen allemaal wat mee om te delen, we stoppen alle muziek in een vergaarbak, we schudden fink en kijken wat eruit komt.

Schudden doen we door te kijken welke structuur de muziek heeft, welke toonsoorten er gebruikt worden, hoe dat past met harmonie en

akkoorden, welke melodieën bedacht zijn, wat het tempo is en hoe puls en ritme daarin passen. Met beweging en spelletjes doorleven we de

stukken. Wil je je ei kwijt op jou manier, dan krijg je de ruimte. We leren je hoe je je verhaal kunt vertellen op je instrument. Hoe je met je
verbeelding muziek maakt. We zijn een ensemble, dus we spelen alles samen, zodat we elkaar kunnen inspireren!

Ik ga klassiek repertoire met jullie spelen, soms komen er andere docenten om met ons ensemble te werken, docenten die heel goed kunnen

improviseren, docenten die prachtige volksmuziek spelen uit Oost-Europa of docenten die alles weten van Arabische muziek. We gooien er lekker
samba en salsa doorheen want daar worden we vrolijk van en misschien gaan we wel Afrikaans drummen.
We repeteren op Maandagen in De Gheijnstraat 51 , tussen 16.00 en 17.00!
We komen 27 x bij elkaar in een schooljaar
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De kosten : 330,- per kind per jaar (wij bieden ooievaarspaskorting aan)

Geef je op door te mailen naar irmakort@gmail.com of door me te bellen 06-22458249

