Divertimento Jeugdstrijkorkest:

Project I - najaar en kerst 2019:

Het Divertimento Jeugdstrijkorkest is opgericht voor gemotiveerde strijkers tussen 12 en 18 jaar, afkomstig
uit Haarlem en omgeving. Helena van Tongeren en Christiane Belt hebben dit ensemble gevormd tot een
zelfstandig kamerorkest dat concerten geeft zonder dirigent. Zij leiden de repetities met precisie en enthousiasme, zodat alle kinderen leren luisteren en reageren op elkaar. Daardoor is het niveau van het ensemble gedurende 15 jaar heel erg omhoog gegaan. De kinderen krijgen de kans om het samenspel van verschillende
kanten te ervaren, omdat ze in ieder stuk weer een andere rol spelen. Ze leren aangeven en volgen en mogen vaak ook solospelen met hun eigen ensemble. Solospelen is niet alleen weggelegd voor de allerbesten
uit het ensemble maar iedereen die dat wil krijgt de kans een solo te spelen op zijn of haar eigen niveau. De
leerweg is belangrijker dan het eindresultaat op het concert.

Het eerste project van het Divertimento Jeugdstrijkorkest heeft in het kader van het Rembrandtjaar 2019 een link naar het thema donker en licht. Alle Divertimentoleden krijgen de
kans om op dit thema een vierstemmig werk te componeren in samenwerking met een
ander Divertimento-lid dat hierbij een gedicht, tekening of ander kunstwerk maakt.
De beste composities met gedichten, kunstwerken of afbeeldingen hiervan
worden gebundeld in een mooi boekwerkje en uitgevoerd/tentoongesteld
tijdens het concert. Op het programma staan verder de Winter van A. Vivaldi
en de Second Waltz van D. Sjostakovitsj.

De concerten zijn zonder dirigent...
En de solisten zijn de orkestleden zelf...

18, 25 september, 2, 9, 16, 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november 2019

Niveau:

Het instroomniveau voor het Divertimento Jeugdstrijkorkest is: Viool: Bach concert in a klein, Accolay Concertino, Haydn Vioolconcert in G. Etudes van: Mazas, Kreutzer, Polo eerste helft. Toonladders drie octaven tot
3 kruizen en 3 mollen. Altviool: Joseph Schubert concert, Glinka Sonate, etudes: Mazas (Speciales), Kreutzer,
Polo eerste helft. Toonladders drie octaven tot 3 kruizen en 3 mollen. Cello: Zwaan van Saint-Saëns, Sonatine
nr. 1 van Klengel, Concert voor 2 celli in G groot van Vivaldi, etudes: S. Lee op. 113, Squire etudes op.18. Toonladder C over drie octaven en toonladders tot 3 kruizen en 3 mollen over twee octaven. Contrabas: Yorke
Studies vol. II, The Elephant Saint-Saëns

Aanvullende informatie:

Bladmuziek: Map met bladmuziek krijg je ruim van tevoren thuis bezorgd
Auditie: Geen audities, bij twijfel overleg met docent
Locatie: Weltevredenstraat 9
Artistieke leiding: Christiane Belt project I & Helena van Tongeren project II
Kampleiding: Helena van Tongeren, Christiane Belt, Lieke van Zuuk en René Bakker
Kosten: €175,- per project / €300,- voor een heel seizoen / €470,heel seizoen + Divertimento Muziekweek inclusief theorie A.
Aanmelden: www.stichtingdivertimento.nl

Repetities op woensdagavond van 18.30-20.00 uur:
Concerten en activiteiten:

2 oktober 2019 			
8 t/m 10 november 2019
23 november 2019 		
4 december 2019 		
11 december 2019 		
15 december 2019 		

- Groepsrepetities
- Repetitieweekend in Austerlitz
- Concert, Lutherse Kerk Haarlem - 20.00u, generale 18.00u
- Muziek-Sinterklaasspel tijdens de repetitietijd
- Generale repetitie van 16.30-17.30u Weltevredenstraat 9
- Kerstconcert, Groenmarktkerk te Haarlem 15.00u, generale 13.00u

Project II - voorjaar 2020:
In het voorjaar hebben we fijne speelstukken op het programma staan. Allereerst het beroemde Derde
Brandenburgs Concert van Bach met drie verschillende viool-, altviool- en cellopartijen. Daarnaast staat de
Carmen Fantasie van P. de Sarasate op het programma, samen in een suite gebundeld met werken uit de
Carmen Suite van Bizet, speciaal gearrangeerd voor het Divertimento Jeugdstrijkorkest met mooie solo’s voor
alle instrumenten.

Repetities op woensdagavond van 18.30-20.00uur:

18, 25 maart, 1, 8, 15, 22 april, 13, 20, 27 mei en 3 juni 2020

Concerten en activiteiten:

15 april 2020 			
15 t/m 17 mei 2020 		
6 juni 2020 			
7 juni 2020 			

8.

- Groepsrepetities
- Repetitieweekend in de Hertenkolk te Epe
- Try-out concert Reinaldahuis te Haarlem 15.00u, generale 13.00u
- Concert Oude Kerk Spaarndam 15.00u, generale 13.00u

9.

