Jong Divertimento:

Project I - Najaar en kerst 2019:

Jong Divertimento is een strijkorkest voor kinderen in de basisschoolleeftijd die graag samen muziek maken.
Naast hun eigen instrumentale les beleven zij plezier aan het maken van kamermuziek en leren zij in wekelijkse
repetities goed te luisteren, op elkaar te reageren, elkaar aan te geven en te volgen. De repetities worden
geleid door Helena van Tongeren en Christiane Belt. Zij zorgen ervoor dat elk kind het samenspel van verschillende kanten kan leren kennen door de zitplaatsen te rouleren. Het muzikale materiaal is divers en uitdagend
en toegespitst op het ontwikkelen van bovenstaande muzikale vaardigheden. De concerten zijn zonder
dirigent en de solisten zijn de orkestleden zelf.

In het najaar werkt Jong Divertimento aan het concert voor drie violen van Vivaldi met eigen solisten. Daarnaast staat de Kindersymfonie van Haydn op het programma. Daarbij komen ook blazers en slagwerkinstrumentjes. Om alvast in de kerstsfeer te komen spelen we de Notenkrakersuite. De laatste twee stukken worden
ook op het grote Divertimento Kerstconcert gespeeld.

Niveau:

Concerten en activiteiten:

Het instroomniveau voor Jong Divertimento is: Viool: Rieding Concertino op. 35, Vivaldi Concert a klein. Methodes: Zo speel ik viool deel 2 t/m. hfst 3, eind Fiddle Time Runners, etudes van Wohlfahrt en Pracht. Toonladders in de eerste positie tot 3 kruizen en 3 mollen. Altviool: Janschinow Concertino in Russische Stijl, Telemann
concert in G. Methodes: Eind Viola time Runners, etudes van Wohlfahrt en Pracht. Toonladders in de eerste
positie tot 3 kruizen en 3 mollen. Cello: Breval concert, methodes: Eind Cello Time Runners, Benoy second year
cello methode, Sassmanshaus deel 3. Toonladders in de eerste positie tot 3 kruizen en 3 mollen. Contrabas:
Double Bass Starter en Yorke studies vol. I

Aanvullende informatie:

Bladmuziek: Map met bladmuziek krijg je op de eerste repetitie
Auditie: Geen audities, bij twijfel overleg met docent
Locatie: Weltevredenstraat 9
Artistieke leiding: Helena van Tongeren project I & Christiane Belt project II
Kampleiding: Helena van Tongeren, Christiane Belt, Hester Hille Ris Lambers
Kosten: €175,- per project / €300,- voor een heel seizoen / €470,- heel seizoen + Divertimento Muziekweek
inclusief theorie A. (Divertimento Muziekweek is voor
kinderen vanaf 10 jaar)
Aanmelden: www.stichtingdivertimento.nl

Repetities op woensdagmiddag van 17.00-18.15 uur:
4 september t/m 11 december 2019
6 oktober 2019 			
16 oktober 2019 			
4 december 2019 		
11 december 2019 		
3 november 2019		
15 december 2019 		

- Repetitiedag van 10.30-14.30u Weltevredenstraat 9
- Besloten concert 15.00u, generale 13.00u
- Muziek-Sinterklaasspel tijdens de repetitietijd
- Generale repetitie van 16.30-17.30u Weltevredenstraat 9
- Concert Groenmarktkerk te Haarlem 15.00u, generale 13.00u
- Kerstconcert Groenmarktkerk te Haarlem 15.00u, generale 13.00u

Project II - Voorjaar 2020:
Het voorjaar staat in het teken van dieren: “Carnaval des Animeaux” en andere muziek
over dieren. Dit voorspelt veel plezier en we zullen de expressiemogelijkheden verruimen. In maart gaan we met de hele groep op repetitieweekend in een prachtige
groepsaccommodatie in de bossen van Epe. Daar zullen we, naast heel veel muziek maken, ook spelletjes doen, zoals levend stratego en het smokkelspel. De
woensdag daarna gaat iedereen een eigen dieren- en muziekkunstwerk maken
in de schilderworkshop met Rogier Polman. Hij prikkelt de fantasie, legt het verband
met de muziek en geeft vakkundig leiding aan het proces.

Repetities op woensdagmiddag van 17.00-18.15 uur*:

26 februari t/m 10 juni 2020
* We beginnen dit seizoen iets later en gaan iets langer door, zodat alle leden ook deel kunnen
nemen aan de theorielessen A

Concerten en activiteiten:

14 t/m 15 maart 2020 		
18 maart 2020 			
13 juni 2020 			
14 juni 2020 			

6.

- Repetitieweekend in de Hertenkolk te Epe
- Schilderworkshop met Rogier Polman 16.00-18.00u
- Verrassingsconcert overdag
- Concert Zang en Vriendschap Haarlem 15.00u, generale 13.00u

7.

