Divertimento Talent:

Project I - najaar en kerst 2019:

Voor strijkers tot 21 jaar die op hoog niveau willen en
kunnen musiceren.
Twee keer per jaar komen strijkers uit Haarlem en omgeving die al op
hoog niveau kunnen samenspelen in projectvorm bij elkaar om één groot
kamermuziekwerk in te studeren. Daarnaast stroom je aan het einde van de
Divertimento Jeugdstrijkorkestprojecten in en ga je met het Divertimento
Jeugdstrijkorkest op repetitieweekend om samen naar een mooi concert toe te
werken. Tijdens de projecten worden er groepsrepetities gehouden. In het herfstproject krijgen zij les van het Van Dingstee Kwartet. In het Voorjaarsproject krijgen zij les
van leden van het Concertgebouworkest en het Nederlands kamerorkest. Deze groepsrepetities zijn belangrijk voor de groepsvorming, streekindeling en juiste vingerzettingen. Verdere verrijkingslessen in het talentprogramma zijn de interpretatiedag en de kamermuziekdag
o.l.v. ervaren kamermuziekspelers, waarin gewerkt wordt aan zelfgekozen kamermuziekstukken.
Deze verrijkingslessen brengen het samenspelplezier en de speelkwaliteiten van de spelers naar een
hoger niveau. Deze dagen worden afgesloten met een openbaar concert, want ook het regelmatig
geven van concerten is een belangrijke ervaring voor talentvolle spelers.

In het eerste project van Divertimento Talent werken we aan de Kammersinfonie 110a van D. Sjostakovitsj.
Een groot werk dat ook bij beroepsorkesten en de beroemdste strijkkwartetten met regelmaat op de lessenaar staat. In het kader van het Rembrandtjaar 2019 passen we een link toe naar het thema donker en
licht. Alle Divertimentoleden krijgen de kans om op dit thema een eigen vierstemmig werk te componeren in
samen- werking met een ander Divertimentolid dat hierbij een gedicht, tekening of ander kunstwerk maakt.

In het najaar van 2019 werken we aan de Kammersinfonie 110a van D. Sjostakovitsj en in het voorjaar van
2020 staat de Serenade voor strijkers van A. Dvořák op het programma. De partijen zijn voor de zomer van
2019 beschikbaar zodat deze in de les en thuis goed voorbereid kunnen worden. Het talentprogramma moet
gezien worden als een verrijking op het programma van het Divertimento Jeugdstrijkorkest.

Niveau:

Repetities Sjostakovitsj, dinsdagavond van 18.30-20.00 uur:

10, 24 september, 8, 15, 29 oktober en 5, 12 en 19 november 2019

Repetities met Divertimento Jeugd, woensdagavond van 18.30-20.00 uur:
2 oktober, 9 en 27 november 2019

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 Divertimento Jeugd
- Repetitieweekend met Divertimento Jeugd in Austerlitz
- Concert Lutherse Kerk Haarlem - 20.00u, generale 18.00u
- Muziek-Sinterklaasspel, repetitietijd Jeugd
- Generale repetitie van 16.30-17.30u
- Kerstconcert, Groenmarktkerk te Haarlem - 15.00u, generale 13.00u

Project II - voorjaar 2020:

Het instroomniveau voor het Divertimento Talent is: Viool: Zigeunerweisen van Sarasate, Havanaise van SaintSaëns, Berio concert nr.9, etudes van: Mazas (Brillant), Rode, Polo tweede helft. Beheersing van alle toonladders en drieklanken over drie octaven. Altviool: Hoffmeister concert, Hindemith Trauermusik, Bloch Suite
Hebraique, etudes: Rode, Campagnoli Capricci op. 22, Polo tweede helft. Beheersing van alle toonladders
en drieklanken over drie octaven. Cello: Bruch Kol Nidrei, Glazunov Chant du Ménestrel, Haydn concert in C,
etudes: Duport, Popper hoge school etudeboek. Beheersing van alle toonladders en drieklanken over drie
octaven. Contrabas: in overleg.

In het voorjaar van 2020 gaan we met Divertimento Talent de uitdagende strijkersserenade van Dvořák spelen. Een stuk vol prachtige Tsjechische melodieën en warme
romantische harmonieën, echt een stuk om aan klank en expressie te werken.

Aanvullende informatie:

8 en 15 april, 3 juni 2020

Bladmuziek: Map met bladmuziek krijg je ruim van te voren thuisbezorgd.
Auditie: Etude en voordrachtstuk uit bovenstaande lijst of ander werk in dezelfde moeilijkheidsgraad
Locatie: Weltevredenstraat 9
Artistieke leiding: Helena van Tongeren project I & Christiane Belt 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 incl. theorie A of B
Aanmelden: www.stichtingdivertimento.nl

10.

Repetities Dvořák, dinsdagavond van 18.30-20.00 uur:

10, 17, 24 en 31 maart, 14, 21 april, 12, 26 mei 2020

Repetities met Divertimento Jeugd, woensdagavond van 18.30-20.00 uur:
Concerten en activiteiten:

9 februari 2020 			
24 maart 2020 			
5 april 2020 			
15 april 2020 			
15 t/m 17 mei 2020 		
6 juni 2020 			
7 juni 2020 			

- Interpretatiedag 12.00-21.00u (incl. diner), presentatie 20.00u
- Groepsrepetities Divertimento Talent, locatie n.t.b.
- Kamermuziekdag 10.00-16.00u (incl. lunch), presentatie 15.00u
- Groepsrepetities Divertimento Jeugdstrijkorkest
- Repetitieweekend in de Hertenkolk te Epe
- Besloten concert Reinaldahuis Haarlem 15.00u, generale 13.00u
- Concert Oude Kerk Spaarndam 15.00u, generale 13.00u
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