De projecten van
Stichting Divertimento
staan al jaren garant
voor goed en plezierig
samenspel.

Van kamermuziek, strijkorkest en
blazersensemble tot meespelen in een
echt symfonieorkest. Voor basisschoolleerlingen, middelbarescholieren,
studenten en volwassenen.

Divertimento is samenspel
vanuit het hart!
Iedereen die wil meespelen
is van harte welkom!

Seizoen
2018-2019
www.stichtingdivertimento.nl

Beste muziekvrienden,
Met veel plezier presenteren wij onze projecten voor het komende
seizoen. Maar liefst tien verschillende projecten en meer dan 25 concerten
vol muziekplezier voor jong en oud. We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn
als wij en ook volgend seizoen van de partij zijn. Naast de trouwe Divertimentoleden verwelkomen we ook graag nieuwe leden.
Nieuw dit jaar is het Divertimento Jeugd Blazersensemble voor kinderen tot 18
jaar dat onder de bezielende leiding van hoornist/ dirigent Bob Kanne staat. Dit
geeft Stichting Divertimento tal van mogelijkheden en uitbreiding wat betreft
repertoire. In Haarlem en omgeving zijn fantastische brassbands en harmonieorkesten om in mee te spelen maar een goed blaasorkest dat zich voornamelijk
richt op de het klassieke repertoire en de specifieke speelstijl die daarbij hoort is
uniek in Haarlem.
In seizoen 2018-2019 vieren we het 15-jarig bestaan van het Divertimento Jeugdstrijkorkest met een feestelijk concert in de Philharmonie te Haarlem op 23 juni
2019. Daarnaast gaan we een samenwerking aan met het Concertgebouwconcours Amsterdam. De winnaar van dit concours gaat als solist met ons op reis
naar Trier. Een andere bijzondere samenwerking is die met het Symfonieorkest
Haerlem dat haar 80-jarig jubileum viert op 25 november in de Philharmonie.
Divertimento is samenspel vanuit het hart!
Met vriendelijke groet,
Helena van Tongeren en Christiane Belt
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3.

Jong Divertimento
Voor gemotiveerde strijkers tot 12 jaar
Muziekles is leuk, maar als je kan gaan samenspelen dan houdt het plezier niet
meer op! Pak je viool, alt of cello en kom leren samenspelen in Jong Divertimento waar kamermuziek begint!
Jong Divertimento is een strijkensemble dat bestaat uit gemiddeld 40 enthousiaste kinderen in de basisschoolleeftijd die elke week samen met plezier muziek
maken. Onder leiding van Helena van Tongeren en Christiane Belt leren zij naar
elkaar luisteren, op elkaar reageren en zelf de leiding nemen. Door van plek te
wisselen leren zij het samenspel steeds vanuit een ander perspectief kennen. De
stukken en partijen worden zó gekozen dat het voor iedereen met een goed
gehoor en ongeveer 2 jaar les mogelijk is om mee te doen. Ook voor de meer
gevorderde strijker wordt er naar nieuwe uitdagingen gezocht, in de vorm van
andere partijen of een solo. Niet alleen de gevorderde strijker, maar iedereen die
dat wil, kan een een solo krijgen, volledig aangepast aan je niveau. Een maal
per jaar gaan we op repetitieweekend, waar we naast heel veel muziek maken
elkaar door leuke groepsactiviteiten ook beter leren kennen. Kortom in Jong Divertimento is er altijd wat te beleven.
Najaars- en kerstproject 2018 Jong Divertimento:
Voor wie: 		
Niveau: 		
			
Waar: 			
			
			
Artistiekeleiding:
Organisatie: 		
Tarieven en inschrijven:

voor strijkers van 6 tot 12 jaar
strijkers vanaf ongeveer 2 jaar les, hebben goed
gehoor en beheersen de basis op hun instrument.
repetities zijn woensdagavond van 17.00 - 18.15 u
aan de Weltevredenstraat 9 te Haarlem.
Het geheel verzorgde repetitieweekend is in Austerlitz.
Christiane Belt en Helena van Tongeren
Christiane Belt
zie pagina 20

Beschrijving:
In het najaar starten we met de muziek voor een eigen origineel kerstspel. We
gaan hierbij niet uit van het klassieke kerstverhaal, maar gebruiken een kerstvertelling uit een andere traditie, die mooi zal worden omlijst en geïllustreerd
door de muziek. Ook theatrale aspecten zullen niet ontbreken. Met optredens
op de Vrije school Kennemerland en in de Groenmarktkerk te Haarlem.

Concerten:
28 november 2018 17.00 -Try-out concert Vrije School Kennemerland
16 december 2018 15.00 -Grote kerstconcert Groenmarktkerk Haarlem
Houd voor de concerten altijd rekening met een voorrepetitie vanaf 2 uur voor
aanvang.
					
Voorjaarsproject 2019 Jong Divertimento:
Voor wie: 			
voor strijkers van 6 tot 12 jaar
Niveau: 			
strijkers vanaf ongeveer 2 jaar les, hebben
				
goed gehoor en beheersen de basis op
				hun instrument.
Waar: 				
repetities zijn woensdagavond van 17.00 				
18.15 u aan de Weltevredenstraat 9
				
te Haarlem. Het geheel verzorgde repetitie				weekend is in Austerlitz.
Artistiekeleiding: 		
Christiane Belt en Helena van Tongeren
Organisatie: 			
Helena van Tongeren
Meer informatie en inschrijven: www.stichtingdivertimento.nl
Tarieven en inschrijven: 		
zie pagina 20
Beschrijving:
In het voorjaar krijgt iedereen die dat wil de kans om solo te spelen met het
orkest. Het programma zal bestaan uit stukken van de oude meesters: het
klassieke strijkorkestrepertoire, dat zich zeer goed leent voor het verfijnen van
de vaardigheden om kamermuziek te spelen. Het biedt ook een breed scala
aan prachtige solostukken waaruit we precies het juiste stuk voor iedereen kunnen kiezen. Met optredend in verzorginshuis De Rijp in Bloemendaal en Zang en
Vriendschap.
Repetities - woensdag van 17.00-18.5u:
Wekelijks van 6-2-2019 t/m 22-5-2019 met uitzondering van de schoolvakanties.
Concerten:
15 mei 2019 15.00 - Concert De Rijp Bloemendaal
26 mei 2019 15.00 - Concert Zang en Vriendschap Haarlem
Houd voor de concerten altijd rekening met een voorrepetitie vanaf 2 uur voor
aanvang.

Repetities - woensdag van 17.00-18.15u:
Wekelijks van 4 - 9 - 2018 t/m 12 - 12 - 2018 met uitzondering van de schoolvakanties.
Repetitieweekend Austerlitz:
10 en 11 november 2018

4.

5.

Divertimento Start zomer 2019
Voor wie: Voor beginnende strijkers tot 10 jaar
Waar: repetities zijn woensdagmiddag van 16.00-16.45u aan de Weltevredenstraat 9 te Haarlem.
Artistiekeleiding: Helena van Tongeren
Organisatie: Helena van Tongeren Meer informatie en inschrijven:
www.stichtingdivertimento.nl
Kosten: €40,- (inclusief vrijkaartje voor de deelnemer lustrumconcert Divertimento Jeugdstrijkorkest)
Beschrijving:
Speel je viool, altviool, cello of contrabas?
Heb je zin om te leren samenspelen, maar vind je het eng om direct in het diepe
te duiken? Of vind je het fijn om op een rustige manier de beginselen van het
samenspel te leren? Dan is dit korte project zeker iets voor jou!
De repetities zijn op woensdagmiddag van 16.00-16.45uur aan de Weltevredenstraat 9 te Haarlem. Het project is toegankelijk voor alle strijkers tot 10 jaar die
ervaring in het samenspel op willen doen en kunnen doorstromen naar Jong
Divertimento.
Programma:
Handel, Corelli en Vivaldi
Repetities - woensdag van 16:0016:45u:
22, 29 mei en 5, 12 en 19 juni
Concerten:
23 juni 14.30 uur – Foyer Philharmonie Haarlem

Divertimento Jeugdstrijkorkest
Voor getalenteerde strijkers van 11-18 jaar
Het Divertimento Jeugdstrijkorkest is een Haarlems ensemble met enthousiaste
strijkers tussen 12 en 18 jaar. Zij spelen kamermuziek zonder dirigent en worden
hierin opgeleid door Helena van Tongeren en Christiane Belt. Zij benadrukken
het plezier van het samenspel, het reageren op elkaar en de passie voor muziek.
Door de kamermuziek krijgen de leden de kans om hun eigen muzikale identiteit
te ontwikkelen. Het eindresultaat (het concert) is natuurlijk belangrijk maar de
leerweg gedurende het project is veel belangrijker. De solisten op de concerten
zijn afkomstig uit Divertimento, zij kiezen hier zelf voor en hoeven ook niet de
beste uit het ensemble te zijn. Zo wisselen de leden gedurende het concert van
stoel, zodat iedereen het ensemblespel uit verschillende hoeken mee kan maken, een unieke ervaring voor iedere strijker. Het orkest studeert twee tot drie
programma’s in korte projecten per jaar in en geeft concerten op verschillende
podia door Nederland en het buitenland.
De concerten zijn zonder dirigent…
En de solisten zijn de orkestleden zelf…
Najaars- en kerstproject 2018 Divertimento Jeugdstrijkorkest:
Voor wie: 		
Niveau: 		
			
			
Waar: 			
			
			
Artistiekeleiding:
Organisatie: 		
Tarieven en inschrijven:

Voor getalenteerde strijkers van 11-18 jaar
De strijkers moeten een goede beheersing van positiespel en vibrato hebben en daarnaast stukken kunnen spelen met alle mollen en kruizen.
repetities zijn woensdagavond van 18.30-20.00u aan
de Weltevredenstraat 9 te Haarlem. Het geheel verzorgde repetitieweekend is in Austerlitz.
Christiane Belt en Helena van Tongeren
Helena van Tongeren
zie pagina 20

Programma:
F. Schubert - Ouverture in Italiaanse stijl nr. 2 (met het SOH)
S. Prokofiev - Peter en de Wolf (met het Divertimento Jeugd
Blazersensemble)
H. Andriessen - Kuhnau variaties
A. Arensky - Variaties op een thema van Tsjaikovsky
J. Haydn - Vioolconcert in G
Repetities - woensdag van 18.30-20.00u:
12, 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober
14 en 21 november
Repetitieweekend Austerlitz:
5,6 en 7 oktober
Repetitiedag met SOH:
Zondag 4 november vanaf 10.00u./ locatie n.t.b.
Concerten:
13 oktober 14.30 - Kennemerduin Heemstede (Divertimento Jeugdstrijkorkest)
14 oktober 15.00 - Doopsgezindekerk Haarlem (Divertimento Jeugdstrijkorkest)
25 november 15.00 - Gote zaal Philharmonie Haarlem (Divertimento
Jeugdstrijkorkest en SOH)
12 december 19.30 - Hartekamp Heemstede (Divertimento Jeugdstrijkorkest en
Divertimento Jeugd Bazersensemble)
16 december 15.00 - Grote kerstconcert Groenmarktkerk Haarlem (Divertimento
Jeugdstrijkorkest en Divertimento Jeugd Bazersensemble)

Beschrijving:
Een veelzijdig project waarin we samenwerken met het Symfonieorkest Haerlem
dat haar 80 jarig jubileum viert en het nieuwe Divertimento Jeugd Blazersensemble. Na het kamermuziekkamp waarbij leden juist in kleine groepen de kans
krijgen om zich te ontwikkelen, nu ter afwisseling een project waarbij grotere orkestwerken op het repertoire staan. Voor Divertimentoleden die normaal gesproken gewend zijn om zonder dirigent te spelen een leerzame ervaring. Natuurlijk
staan op het programma ook werken voor het Divertimento Jeugdstrijkorkest
alleen en mogen violisten zich opgeven om te soleren in het vioolconcert in G
van J. Haydn.

8.

9.

Lustrumproject - 15 jaar Divertimento Jeugdstrijkorkest – Pinksterweekend 2019
op Terschelling:
Voor wie: 		
Voor getalenteerde strijkers van 11-18 jaar
Niveau: 		
De strijkers moeten een goede beheersing van
			
positiespel en vibrato hebben en daarnaast stukken
			
kunnen spelen met alle mollen en kruizen.
Waar: 			
repetities zijn woensdagavond van 18.30-20.00u aan
			
de Weltevredenstraat 9 te Haarlem. Het geheel
			
verzorgde pinksterweekend inclusief boottocht naar
			Terschelling
Artistiekeleiding:
Christiane Belt en Helena van Tongeren
Organisatie: 		
Christiane Belt
Tarieven en inschrijven: zie pagina 20
Beschrijving:
Een feestelijk project waarbij we ons alleen gaan richten op strijkorkestrepertoire.
We zoeken naar een goede balans tussen nieuwe werken en favoriet Divertimentorepertoire waar alle instrumentengroepen uit kunnen blinken. En waar kan
ons jubileum beter gevierd worden dan in de prachtige kleine zaal van de Philharmonie te Haarlem. Een goede voorbereiding is van groot belang. Om dit te
bereiken en hecht samenspel te krijgen gaan we in het Pinksterweekend naar
Terschelling om daar intensief te repeteren, concerteren maar natuurlijk ook te
recreëren. Dit keer hebben we een bijzondere solist; de prijswinnaar van het Amsterdamse concertgebouwconcours 2019. Daarnaast krijgen eigen leden uit alle
instrumenten groepen natuurlijk ook de kans om te soleren.

10.

Programma:
C.P.E. Bach - Symphony in G major
W.A. Mozart - Alla Turca voor strijkorkest
L. Anderson - Een greep uit “Hilarische stukken”
n.t.b. soloconcerten
Repetities - woensdag van 18.30-20.00u:
8, 15, 22, 29 mei en 5, 12 en 19 juni
Repetitieweekend Terschelling in Kampeerhuis Heit:
7, 8, 9 en 10 juni
Concerten:
9 juni 10.00 en 15.00 uur – Kerk Protestantse Gemeente Terschelling,
Midsland/Noord
22 juni 14.30 uur – Reinaldahuis Haarlem
23 juni 15.00 uur – Kleine zaal Philharmonie Haarlem
Haarlems Dagblad november 2017:
“Het Divertimento Jeugdstrijkorkest speelt twee stukken van Anderson. De violen hebben een romige klank in de romantische Blue Tango. De drie cellisten
gonzen en de stevige altviolengroep zorgt voor eenheid. Geestig is de Typewriter voor strijkorkest en ouderwetse typemachine. Dat de jonge solist van de
smartphonegeneratie is, is niet te merken. De aanslag is perfect, het belletje van
de ‘wagen’ tinkelt precies op tijd. Het orkest speelt uitstekend samen en dat is
opmerkelijk omdat ze het zonder dirigent doen”

11.

Divertimento Jeugd Blazersensemble
Het Divertimento Jeugd Blazersensemble is een nieuw ensemble speciaal voor
jeugdige blazers t/m 18 jaar die graag op een plezierige manier werken aan
het klassieke en romantische repertoire. Dit nieuwe blazersensemble staat o.l.v.
hoornist/dirigent Bob Kanne. In Haarlem en omgeving zijn fantastische brassbands en harmonieorkesten om in mee te spelen maar een goed blaasorkest dat zich voornamelijk richt op de het klassieke repertoire en de specifieke
speelstijl die daarbij hoort is uniek in Haarlem. Het ensemble valt onder Stichting
Divertimento waaronder ook het Divertimento Jeugdstrijkorkest voor strijkers tot
18 jaar valt. Zo krijgt het ensemble naast blazersrepertoire ook de mogelijkheid
om samen met het Divertimento Jeugdstrijkorkest kamerorkestrepertoire uit te
voeren.
Het Divertimento Jeugd Blazersensemble werkt in korte projecten. Dit is een bewuste keuze, de ervaring leert dat deze werkwijze naast het schoolwerk goed te
combineren is met andere hobby’s. Daarbij geeft deze intensieve samenwerking een hechte groepsband die ook muzikaal tot uiting komt.

Beschrijving:
Wie geeft zich als eerste op voor dit nieuwe Haarlemse blazersensemble? We duiken direct het diepe in; een
prachtig programma met meesterwerken van Tsjaikovsky en
Prokoviev. De eerste repetities wordt aandacht besteed aan
het creëren van een hechte samenklank. Intonatie en samenspel
zijn belangrijke onderdelen bij het opzetten van een goed orkest. De
doelstelling van Stichting Divertimento is dat samenspelen voor iedereen mogelijk moet zijn maar voor de betere spelers ook genoeg uitdaging
biedt. Er zijn daarom dit eerste project partijen op verschillende niveaus beschikbaar. Het Divertimento Jeugd Blazersensemble gaat net zoals alle andere
orkesten van Stichting Divertimento ook op kamp. Tijdens het geheel verzorgde
repetitieweekend in Austerlitz leren de leden elkaar beter kennen. Dit weekend
is samen met de leden van het Divertimento Jeugdstrijkorkest waarmee het Divertimento Jeugd Blazersensemble op het grote Divertimento Kerstconcert Peter
en de Wolf uit gaat voeren.

Kortom een uniek nieuw Haarlems blazersensemble dat vele mogelijkheden
biedt voor jeugd t/m 18 jaar!

Programma:
P.I. Tsjaikovsky - Notenkrakersuite (alleen blazers)
S. Prokofiev - Peter en de Wolf (i.s.m. Het Divertimento Jeugdstrijkorkest)

Najaarproject 2018 Divertimento Jeugd Blazersensemble:

Repetitieweekend in Austerlitz:
5-7 oktober 2018

Voor wie: 		
voor alle blazers t/m 18 jaar
Intrumenten: 		
voor blaasinstrumenten die ook in een symfonieorkest
			
voorkomen zoals dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot,
			
hoorn, trompet, trombone en tuba.
Niveau: 		
van de spelers vragen wij goede kennis van het
			
notenschrift, beheersing van verschillende ritmes
			
en toonsoorten. Daarnaast is een goed gehoor en
			inzet belangrijk.
Waar: 			
repetities zijn woensdagavond van 18.30-20.00 u aan
			
de Weltevredenstraat 9 te Haarlem.
			
Het geheel verzorgde repetitieweekend is in Austerlitz.
Artistiekeleiding:
Bob Kanne
Organisatie: 		
Bob Kanne
Tarieven en inschrijven: zie pagina 20

12.

Repetitie - woensdag van 18.30-20.00u:
17 en 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2018
Concerten:
Woensdag 12 december 2018 – optreden in de Hartekamp (besloten)
Zondag 15 december 2018 – Kerstconcert in de Groenmarktkerk te Haarlem

Voorjaarsproject 2019 Divertimento Jeugd Blazersensemble
Divertimento Muziekkamp te Austerlitz 18-22 februari 2019
Voor wie: 		
voor blazers en strijkers uit heel Nederland van
			10-18 jaar
Verblijf: 			
verblijf is inclusief alle maaltijden en drankjes
			
tussendoor maar exclusief vervoer
Adres: 			
het Lipke Zijlstrahuis, Woudenbergseweg 47,
			3711 AA Austerlitz
Artistiekeleiding:
Bob Kanne en Helena van Tongeren
Organisatie: 		
Helena van Tongeren
Tarieven en inschrijven: zie pagina 20
Een week lang op een gemoedelijke manier muziek maken midden in de bossen
van Austerlitz. Dat kan in de voorjaarsvakantie 2019. Het kamp is toegankelijk
voor strijkers en blazers uit heel Nederland in de leeftijd van 10-18 jaar en staat
o.l.v. Helena van Tongeren, Christiane Belt en Bob Kanne. Op het repertoire
staan stukken voor strijkorkest en blazersensemble maar we zullen deze twee ensembles ook samenvoegen tot één groot orkest. Op het repertoire staan werken
van Vivaldi (de lente voor strijkers), Handel (Watermusic en/of Fireworksmusic
voor blazers) en Mozart (ouverture en/of symfonie nr. 40). Tussen de repetities
door worden natuurlijk ook andere activiteiten georganiseerd zoals een bezoek
aan de piramide van Austerlitz, het spel levend stratego en een bonte avond.
Kortom een zeer gevarieerd programma voor alle kinderen die van muziek en
gezelligheid houden.
Programma:
Handel - Watermusic en/of of Fireworks music
Mozart - Ouverture of Symfonie (i.s.m. Het Divertimento Jeugdstrijkorkest)
Kennismakingsdag:
Zondag 20 januari 2019 van 12.00-16.00u (Weltevredenstraat 9 - Haarlem)
Feestelijk concert:
3 maart 2019 sluiten wij dit project gezamenlijk af met een feestelijk concert in de
Groenmarktkerk - Haarlem

Strijkorkest Divertimento voor volwassenen
Strijkorkest Divertimento voor volwassenen bestaat uit gemotiveerde amateurs
die heel graag samen mooie kamermuziek maken in kortlopende projecten.
Onder leiding van Helena van Tongeren en Christiane Belt werken zij toe naar
een kamermuziekconcert zonder dirigent.
Alle projecten van Divertimento zijn gericht op samenspel met veel plezier en
in volledige gelijkwaardigheid. Naar elkaar luisteren en op elkaar reageren, elkaar aansturen zonder woorden zijn daarin de belangrijkste aandachtspunten.
Daarin wordt toegewerkt naar een groter begrip van de muziek en de vaardigheid om gezamenlijk expressief mooie kamermuziek ten gehore te brengen.
Najaarsproject 2018 Strijkorkest Divertimento:
Voor wie: 		
Voor gemotiveerde volwassenen die kamermuziek
			willen maken.
Niveau: 		
De strijkers met een gemiddelde en gevorderde be			
heersing van het instrument, met alle mollen en kruizen.
Waar: 			
repetities zijn woensdagavond van 20.00 - 21.30 u
			
en repetitiedag aan de Weltevredenstraat 9
			te Haarlem.
Artistiekeleiding:
Christiane Belt en Helena van Tongeren
Organisatie: 		
Helena van Tongeren
Tarieven en inschrijven: zie pagina 20
Beschrijving:
Het najaarsproject van Strijkorkest Divertimento staat in het teken van de oude
meesters. De transparantie van de barok- en vroeg klassieke muziek biedt vele
mogelijkheden om het ensemblespel bij te sturen en te perfectioneren. Natuurlijk
garandeert het spelen van deze “klassiekers” ook veel muzikaal genot. Op het
programma staan het sprankelende concert voor strijkers in C groot van Vivaldi.
Het concerto grosso nr 1 in D groot van Corelli, waar een solistische rol voor de
aanvoerders is weggelegd. Eine kleine Nachtmusik van Mozart dat niet alleen
een feest der herkenning is, maar ook een feest om te spelen. Kortom een project dat brengt waar Divertimento voor staat: Het plezier van het samenspel door
naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren met de mooiste kamermuziek
voor strijkers. Dit project wordt afgesloten met een concert in de monumentale
Lutherse kerk in Haarlem een zeer geschikte akoestiek voor kamermuziek.
Programma:
A. Vivaldi - Concert voor strijkorkest in C groot
A. Corelli - Concerto Grosso nr 1 in D groot
W.A. Mozart - Eine Kleine Nachtmusik
Repetities - woensdag van 20.00-21.30u:
19 september, 3, 10, 17, 31 oktober 2018

14.

15.

Repetitiedag:
23 september 2018 - 10:00 - 16:00 uur Repetitiedag met verzorgde lunch
Concert:
3 november 2018 - 20:00 uur Concert Lutherse kerk Witte Herenstraat 20, Haarlem
Houd voor de concerten altijd rekening met een voorrepetitie vanaf 2 uur voor
aanvang.
Voorjaarsproject 2019 Strijkorkest Divertimento:
Voor wie: 		
Voor gemotiveerde volwassenen die kamermu			ziek willen maken.
Niveau: 		
De strijkers met een gemiddelde en gevorderde
			
beheersing van het instrument, met alle mollen
			en kruizen.
Waar: 			
repetities zijn woensdagavond van 20.00 - 21.30 u en
			
repetitiedag aan de Weltevredenstraat 9 te Haarlem.
Artistiekeleiding:
Christiane Belt en Helena van Tongeren
Organisatie: 		
Christiane Belt
Tarieven en inschrijven: zie pagina 20
Beschrijving:
Tijdens het voorjaarsproject gaan we een lang gekoesterde wens in vervulling
laten gaan en spelen we het derde Brandenburgse concert van Bach. Een pareltje voor het strijkorkest, een werk dat zó goed in elkaar zit, dat je elke keer als
je het speelt of luistert weer nieuwe dingen ontdekt. Daarnaast gaan we samenwerken met zangeres Sabine Wuthrich en begeleiden we haar in prachtige aria’s. Dit geeft weer een heel andere dimensie aan het samenspel, bijvoorbeeld
het mee-ademen met de muziek zoals vocalisten van nature doen, waardoor
de timing anders wordt. Dit project wordt afgesloten met een concert dat wordt
georganiseerd door de vrienden van de Oude Kerk in Spaarndam.
Programma:
J.S. Bach - Brandenburgs concert nr 3
Diverse aria’s, n.t.b.
Repetities - dinsdag van 20.00-21.30u:
12, 19 en 26 februari, 3 maart 2019
Repetitiedag:
3 februari 2019 - 10.00-16.00 u. repetitiedag met verzorgde lunch.
Concerten:
9 maart 2019 - 15.00 Concert n.t.b. verzorgingshuis
10 maart 2019 - 15:00 Concert Oude Kerk Spaarndam
Houd voor de concerten altijd rekening met een voorrepetitie vanaf 2 uur voor
aanvang.

16.

17.

Verrijkende kampen
Vijfde Divertimento Kamermuziekkamp te Lalouvesc Zuid Frankrijk 21-28 juli 2018
Voor wie: 		
Voor strijkers uit heel Nederland van 11-18 jaar
Verblijf: 			
All inclusive maar exclusief vervoer van en naar Frankrijk
Adres: 			
La Vie Tara, Route de Saint-Bonnet, 07520 Lalouvesc,
			Frankrijk
Artistiekeleiding:
Graham Summergill, Christiane Belt en Helena van
			Tongeren
Organisatie: 		
Helena van Tongeren
Tarieven en inschrijven: zie pagina 20
Beschrijving:
Een week lang kamermuzieklessen volgen in het prachtige klooster La Vie Tara
in het bedevaartdorp Lalouvesc, onder het genot van biologische 3 gangen
menu’s. De kamermuzieklessen worden gegeven door Christiane Belt en Robert
Cekov - viool, Helena van Tongeren en Noortje Köhne - altviool en Graham Summergill - cello. Noortje Köhne zal tevens Alexandertechnieklessen verzorgen en
elke dag een work-out leiden geheel toegespitst op houding en beweging van
musici. Daarnaast worden er aanvullende workshops gegeven zoals paardrijlessen, zigeunermuziek workshop door Hester Hille Ris Lambers en een schilderworkshop. Uiteraard zullen we in de omgeving ook concerten verzorgen en beluisteren. Zo is er op zondag een dinerconcert met zigeunermuziek, maandag
een kamermuziekconcert door de docenten, dinsdag en woensdag kamermuziekconcerten door leden en donderdag een concert door het Divertimento
Jeugdstrijkorkest in de Basiliek te Lalouvesc. Uiteraard zal vrijdagavond de bbq
met bonte avond ook dit keer niet ontbreken. Voor de thuisblijvers zullen we de
hoogtepunten van deze week ook in Nederland uitvoeren op zondag 9 september in de Groenmarktkerk te Haarlem.
Divertimento Muziekkamp te Austerlitz 18-22 februari 2019
Voor wie: 		
Voor strijkers en blazers uit heel Nederland van 10-18
			jaar
Verblijf: 			
Verblijf is inclusief alle maaltijden en drankjes tussen
			
door maar exclusief vervoer
Adres: 		
Het Lipke Zijlstrahuis, Woudenbergseweg 47, 3711 AA
			Austerlitz
Artistiekeleiding:
Bob Kanne en Helena van Tongeren
Organisatie: 		
Helena van Tongeren
Tarieven en inschrijven: zie pagina 20
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Een week lang op een gemoedelijke manier muziek maken midden in de bossen
van Austerlitz. Dat kan in de voorjaarsvakantie 2019. Het kamp is toegankelijk
voor strijkers en blazers uit heel Nederland in de leeftijd van 10-18 jaar en staat
o.l.v. Helena van Tongeren, Christiane Belt en Bob Kanne. Op het repertoire
staan stukken voor strijkorkest en blazersensemble maar we zullen deze twee ensembles ook samenvoegen tot één groot orkest. Op het repertoire staan werken
van Vivaldi (de lente voor strijkers), Handel (Watermusic en/of Fireworksmusic
voor blazers) en Mozart (ouverture en/of symfonie nr. 40). Tussen de repetities
door worden natuurlijk ook andere activiteiten georganiseerd zoals een bezoek
aan de piramide van Austerlitz, het spel levend stratego en een bonte avond.
Kortom een zeer gevarieerd programma voor alle kinderen die van muziek en
gezelligheid houden. Het project begint met een repetitie- en kennismakingsdag op zondag 20 januari van 12.00-16.00 in Haarlem en we sluiten het project af
met een feestelijk concert op zondag 3 maart in de Groenmarktkerk te Haarlem.
Jubileumconcertreis Divertimento Jeugdstrijkorkest naar Trier – Duitsland –
15-19 juli 2019
Voor wie: 		
Voor getalenteerde strijkers van 12-18 jaar
Verblijf: 		
All inclusive in drie sterren hotel en inclusief
			
gezamenlijke busreis vanuit Haarlem
Let op:			
reis en eventuele annuleringsverzekering zijn niet
			inbegrepen
Artistiekeleiding:
Christiane Belt en Helena van Tongeren
Organisatie: 		
Muziek en cultuurtours (MCT) i.s.m. Stichting
			Divertimento
Tarieven en inschrijven: zie pagina 20
Een groot deel van het repertoire van deze reis staat ook tijdens ons jubileumproject op het programma. We geven daarom de voorkeur aan een combinatie
van deelname aan zowel het jubileumproject als deze reis. Deze wens brengen
wij ook in uiting door de hoge combinatiekorting, aangeboden door Vrienden
van Stichting Divertimento. We vertrekken maandagochtend vanuit Haarlem
richting Trier waar we verblijven in Hotel Eifelstern. Maandag en dinsdag zullen
we voornamelijk studeren en genieten van de mooie omgeving. Op woensdag
staan er twee concerten op de planning waaronder een optreden in de serie
van het Brunnenhof en worden we door de bewoners van het Seniorenheim
getrakteerd op “kaffee mit kuchen”. Donderdag maken we een boottocht (inclusief lunch) over de Moezel en verzorgen we een concert in Bernkastel Kues.
Vrijdag zullen we de terugreis inzetten met een tussenstop bij het drielandenpunt
alwaar we misschien ook nog een buitenoptreden zullen verzorgen.

Tarieven en contributie:

Inschrijven:
Inschrijven voor de projecten is mogelijk via www.stichtingdivertimento.nl. Na het
invullen van het inschrijfformulier komt u automatisch op de betaalsite waar u uw
deelnameticket kunt aanschaffen. Na de betaling* krijgt u hiervan automatisch
een bevestiging per e- mail.

Stichting Divertimento maakt samen musiceren graag mogelijk voor kinderen
en volwassenen uit alle lagen van de bevolking. De tarieven voor deelname
aan de leerzame en zeer uiteenlopende projecten die Stichting Divertimento
organiseert zijn daar ook op gebaseerd. Door de enorme groei van de laatste
jaren is echter het organisatorische deel en ook de kosten voor materialen, concertzalen en groepsaccommodaties flink omhoog gegaan. We zouden het gezien onze doelstelling verschrikkelijk vinden als hierdoor niet iedereen zou kunnen
deelnemen aan de projecten. Daarnaast willen wij graag de continuïteit van
de leden stimuleren. Een groot deel van de kosten worden daarom de laatste
jaren via giften uit fondsen en sponsoren gedekt het andere deel moet uit de
contributie en ledenacties gehaald worden. Aangezien niet alle leden zitten te
wachten op de ledenacties die voor Stichting Divertimento van groot belang
zijn laten wij u kiezen welke optie het beste bij u persoonlijk past. Met deze verschillende tarieven proberen wij deelname voor iedereen mogelijk te houden en
stimuleren de continuïteit door een mooie korting aan trouwe Divertimentoleden
te bieden.

Reguliere projecten:
Reguliere projecten:
Reguliere projecten:
Jong Divertimento
Jong Divertimento
Jong Divertimento
Divertimento Jeugdstrijkorkest
Divertimento Jeugdstrijkorkest
Divertimento Jeugdstrijkorkest
Divertimento Jeugd Blazersensemble
Divertimento Jeugd Blazersensemble
Divertimento
Jeugd Blazersensemble
Strijkorkest Divertimento
voor
Strijkorkest Divertimento voor
Strijkorkest
volwassenenDivertimento voor
volwassenen
volwassenen
Verrijkende Divertimento
Verrijkende Divertimento
Verrijkende
Divertimento
Muziekkampen:
Muziekkampen:
Muziekkampen:
Zomer Kamermuziekkamp 2018
Zomer Kamermuziekkamp 2018
Zomer
Kamermuziekkamp
Divertimento
Muziekweek 2018
Divertimento Muziekweek
Divertimento
voorjaar 2019Muziekweek
voorjaar 2019
voorjaar 2019
Jubileumreis Trier 2019
Jubileumreis Trier 2019
Jubileumreis Trier 2019

Najaarsproject
Najaarsproject
Najaarsproject
2018
2018
2018
€175,€175,€175,€175,€175,€175,€125,€125,€125,€100,€100,€100,-

Jong Divertimento vanaf
Jong Divertimento vanaf
Jong
Divertimento vanaf
10 jaar
10 jaar
10 jaar
€500,€500,€500,€225,€225,€225,€500,€500,€500,-

Voorjaarsproject
Voorjaarsproject
Voorjaarsproject
2019
2019
2019
€175,€175,€175,€175,€175,€175,€225,€225,€225,€100,€100,€100,Divertimento
Divertimento
Divertimento
Jeugdstrijkorkest
Jeugdstrijkorkest
Jeugdstrijkorkest

Divertimento Pluspakketten met hoge kortingen*:
Divertimento
Pluspakketten
met
hogeenkortingen*:
Door
ondersteuning van
Vrienden van Stichtingmet
Divertimento
de Gemeente Haarlem is deze beperkte oplage van
Divertimento
Pluspakketten
hogeenkortingen*:
Door
ondersteuning
van
Vrienden
vangekomen.
Stichting Divertimento
de Gemeente Haarlem is deze beperkte oplage van
prachtige
pluspakketten
beschikbaar
Door
ondersteuning
van Vrienden
vangekomen.
Stichting Divertimento en de Gemeente Haarlem is deze beperkte oplage van
prachtige
pluspakketten
beschikbaar
prachtige pluspakketten beschikbaar gekomen.

Heel jaar Jong Divertimento plus de Divertimento Muziekweek (vanaf
Heel jaar Jong Divertimento plus de Divertimento Muziekweek (vanaf
Heel
jaar Jong Divertimento plus de Divertimento Muziekweek (vanaf
10 jaar)
10 jaar)
10 jaar)
Heel jaar Divertimento Jeugdstrijkorkest plus Jubileumreis Trier
Heel jaar Divertimento Jeugdstrijkorkest plus Jubileumreis Trier
Heel
Trier
Heel jaar
jaar Divertimento
Divertimento Jeugdstrijkorkest
Jeugdstrijkorkest plus
plus Jubileumreis
de Divertimento
Heel jaar Divertimento Jeugdstrijkorkest plus de Divertimento
Heel
jaar Divertimento
Jeugdstrijkorkest
plus de Divertimento
Muziekweek
en de Jubileumreis
Trier
Muziekweek en de Jubileumreis Trier
Muziekweek en de Jubileumreis Trier
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€500,€500,€500,€225,€225,€225,€500,€500,€500,-

Normaal
Normaal
Normaal
tarief
tarief
tarief
€575,€575,€575,€850,€850,€850,€1075,€1075,€1075,-

Heel seizoen incl.
Heel seizoen incl.
Heel
seizoen incl.
combinatiekorting
combinatiekorting
combinatiekorting

Divertimento Jeugd
Divertimento Jeugd
Divertimento
Jeugd
Blazersensemble
Blazersensemble
Blazersensemble

CombinatieCombinatieCombinatiekorting
korting
korting
€450,€450,€450,€650,€650,€650,€750,€750,€750,-

€300,€300,€300,€300,€300,€300,€300,€300,€300,€150,€150,€150,-

/
/
/
€225,€225,€225,/
/
/

Met VDKMet VDKMet
VDKkorting*
korting*
korting*
€400,€400,€400,€600,€600,€600,€700,€700,€700,-

Concertkaarten met ledenkorting:
Concertkaarten zijn verkrijgbaar via onze website www.stichtingdivertimento.
nl. Voor de concerten in eigen beheer zijn er steeds tot een maand voor aanvang van het concert kortingkaarten beschikbaar met een korting van €4,- per
kaartje. Kortingscode is: SD1819 Voor kaartverkoop via andere series geldt deze
korting niet. Nodig al je familie en vrienden uit, hoe meer kaarten er worden
verkocht hoe beter!
Uitleg tarieven*:
1.
2.
3.

Heel seizoen
Heel seizoen
Heel
met seizoen
met
met
VDK-korting*
VDK-korting*
VDK-korting*
€250,€250,€250,€250,€250,€250,€250,€250,€250,€100,€100,€100,-

Kamp met VDKKamp met VDKKamp
met VDKkorting*
korting*
korting*

/
/
/
/
/
/
€450,€450,€450,-

Automatische
Automatische
Automatische
incasso (10 maanden)
incasso (10 maanden)
incasso (10 maanden)
€45,- p/m
€45,- p/m
€45,- p/m
€65,- p/m
€65,- p/m
€65,- p/m
€75,- p/m
€75,- p/m
€75,- p/m

Normaal tarief, zolang er plaatsen beschikbaar zijn is inschrijven voor losse projecten
het hele seizoen door maar voor aanvang van het betreffende project mogelijk.
Combinatiekorting houdt in dat bij het afnemen van twee of meer projecten per
gezin €25,- per project in min- dering gebracht mag worden.
De VDK-actie wordt opgezet om Divertimentoprojecten voor u en Stichting Divertimento in het algemeen mogelijk te maken. Hoe hoger het opgehaalde bedrag hoe
meer we kunnen investe- ren in toekomstige projecten. Om ouders en leden voor
hun inzet en hulp te belonen krijgen leden die vier donateurs verzorgen voor de grote
Divertimento-actie op voordekunst in de maanden september t/m november 2018
een VDK-korting van €50,-. Van deze vier verschillende donateurs mag maar één
donatie uit het eigen gezin van de deelnemer afkomstig zijn en leden die aangeven
deel te nemen aan VDK zijn verplicht om voor minimaal één donateur te zorgen.
Bij acht of meer donateurs wordt de korting €100,- Deze korting krijgt u na de actie
op uw rekening gestort. VDK-korting is alleen mogelijk bij combinatieprojecten en bij
inschrijving voor 15 augustus 2018 (zie tarievenschema).

Opzeggen en annuleren*:
1.
2.
3.

4.
5.

Aanmeldingen voor losse reguliere projecten kunt u tot een maand voor aanvang
van het project annuleren. Wij brengen hiervoor €25,- admini- stratiekosten in rekening.
Aanmeldingen voor de losse kampen zoals het Zomerkamp 2018 en de Divertimento
Muziekweek 2019 kunt u tot twee maanden voor aanvang annuleren. Wij brengen
hiervoor €100,- admini- stratiekosten in rekening.
Aanmeldingen voor de Jubileumreis naar Trier is annuleren tot 1 december 2018 mogelijk. Wij brengen hiervoor €100,- administratiekosten in rekening. Annuleren na 1
december 2018 is alleen mogelijk via een zelf afgesloten annuleringsverzekering, dit
kan bij de reisorganisatie MCT.
Let op: Bij het afnemen van pluspakketten met hoge korting is bij annuleren contributieteruggave helaas niet mogelijk, dit geldt ook bij betaling via automatische
incasso.
Bij het vervallen van projecten, kampen en concertreizen zal Stichting Divertimento
voor een vervanging zorgen ofwel financieel ofwel in de vorm van een gelijksoortig
project.
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Muzikale leiding:
Helena van Tongeren (1974) begon op
10-jarige leeftijd met vioollessen bij Ingrid de
Vries. Vanaf 1990 kreeg zij daarnaast altvioollessen van Gert Jan Leuverink. In 1993 werd
zij toegelaten op het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam waar zij altviool studeerde
bij Jürgen Kussmaul. Na haar examen Docerend Musicus in 1998 werd zij toegelaten tot
de tweedefase-opleiding met specialisatie
kamermuziek. Al tijdens haar studie remplaceerde Helena regelmatig in het Koninklijk
Concertgebouworkest en het Radio Filharmonisch Orkest. Helena van Tongeren is een gerenommeerd kamermuziekspeler.
Als altiste van onder andere het van Dingsteekwartet, Lucebert Trio en het Nederlands Baryton Trio maakte zij vele tournees door Europa en de VS, won diverse
prijzen op kamermuziekconcoursen en werkte mee aan verscheidene radio-, tven cd-opnamen. Sinds 2010 legt Helena zich extra toe op het doce- rende vlak.
Naast een bloeiende lespraktijk coacht zij samen met violiste Christiane Belt Jong
Divertimento, het Divertimento Jeugdstrijkorkest voor kinderen van 6 tot 18 jaar en
Strijkorkest Divertimento voor volwassenen.
Christiane Belt (1975) begon haar vioollessen
op 8-jarige leeftijd. Zij studeerde viool bij Jan
Repko en Lex Korff de Gidts aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam. Tijdens haar
studie heeft zij een uitwisseling gedaan met
de Sibelius Academie in Helsinki, Finland. Zij
behaalde haar tweedefase-examen in 2002.
Ze speelde veel kamermuziek in diverse ensembles, onder andere Soil ensemble voor muziektheater, waarmee zij voorstellingen maakte
zoals: “Ten oosten van de zon, ten westen van
de maan.” (in coproductie met Paul Koek).
Sinds 2003 heeft Christiane een baan als violiste in Holland Symfonia, het huidige Balletorkest, en speelt ze zeer uiteenlopende programma’s; onder andere muziektheater
met Orkater (“Alice in Wonderland”), met het Nationaal ballet en het Nederlands
danstheater. Ook is zij al jaren actief betrokken bij het educatieve programma
van het Balletorkest. Christiane geeft sinds 1997 met veel plezier vioollessen in
haar eigen lespraktijk, aanvankelijk in Amsterdam en tegenwoordig in Haarlem.
Samen met Helena van Tongeren richtte zij drie Divertimento-orkesten op en
geeft zij daaraan leiding.
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Bob Kanne (1971) begon op 10-jarige
leeftijd met trompetlessen, stapte een
aantal jaren later over op de euphonium
en de hoorn. Hij heeft gestudeerd aan de
Bourdon hogeschool voor muziek als docerend musicus hoorn en heeft hij enkele jaren
les gehad op het Sweelinck Conservatorium
in Amsterdam, hoornles heeft gekregen van
Vincente Zarzo en Fokke van Heel. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam
in de muziekwetenschap met als specialisatie
‘theoretische muziekwetenschap’. Bob Kanne
is momenteel muzikaal leider van Fanfare
Showband Heiloo en Trompetterkorps Alkmaar,
dirigent van het jeugdopleidingsorkest van de
IJmuider Harmonie, dirigent van het opleidingsorkest van Harmonieorkest Caecilia uit Heiloo en dirigent van wereldorkest Sholem in Haarlem. Hij heeft gastdirecties gedaan bij o.a. De Spaarnebazuin uit Haarlem en het Haarlems Symfonisch Blaasorkest, Daarnaast geeft hij privéles aan leerlingen op verschillende
koperen blaasinstrumenten. Naast het dirigeren en lesgeven is Bob sinds 2005
muzikaal jurylid bij Drumcorps Europe en beoordeelt hij showwedstrijden in bijna
heel Europa.

Stichting Divertimento:
Stichting Divertimento is in het leven geroepen om alle jeugdige strijkers uit Haarlem en omstreken de kans te geven om op hoog niveau te leren samenspelen.
Door de structurele steun van donateurs kan Divertimento o.a. repetitieweekenden, concerten, masterclasses en tournees realiseren. Donateur worden kan
al vanaf 25 euro per jaar. Als donateur blijft u op de hoogte van alle projecten
en concerten door Divertimento, daarnaast bieden wij regelmatig vrijkaarten
aan. Wordt u vandaag donateur dan ontvangt u onze Lustrum-CD gratis.
Bestuur van de Stichting Divertimento bestaat uit:
Mevr. A. de Vries
-Voorzitter
Mevr. B. Kanne		
-Vice Voorzitter
Mevr. L. Schouten
-Secretaris
Mevr. D. Pajkrt		
-Penningmeester
Vormgeving:
Martijn Rook
www.martijnrook.nl
Contact:
e-mail: stichtingdivertimento@gmail.com
Adres: Rijksstraatweg 85, 2014 DB te Haarlem
K.V.K: 56696108 / Rekeningnummer: NL75RABO 0179998889
Donateursformulier:
Ja, ik word vriend van Stichting Divertimento
Ja, ik draag kamermuziek een warm hart toe!
Door mijn donatie geef ik jonge Haarlemse talentvolle strijkers de gelegenheid
om op hoog niveau te musiceren, zowel in strijkorkest als in kamermuziekvorm.
Door mijn steun kan Stichting Divertimento met regelmaat gerenommeerde
musici uitnodigen om masterclasses te komen geven. Bovendien kan Stichting
Divertimento met uw steun ook concerten, tournees en evenementen die voor
het Haarlemse muziekleven van belang zijn ondersteunen.
O Hierbij machtig ik Stichting Divertimento om tot schriftelijke wederopzegging jaarlijks per
automatische incasso onderstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven.
O 25 euro		

O 40 euro		

O 75 euro

Naam: _______________________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________
Postcode en
plaats:_____________________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________tel: ___________________________
Bedrag in letters: _________________________________
Rekeningnummer+IBAN: _________________________
				Datum: ___________________________________
				Handtekening: ___________________________

Samenwerkingen:
Stichting Divertimento is erg blij met de nieuwe samenwerkingen in het komende
seizoen. Hierdoor is het mogelijk om grotere en vernieuwende projecten te realiseren. Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik om onze donateurs
maar zeker ook sponsoren te bedanken.

Onze gastdocenten:
Graham Summersgill - cellist
Robert Cekov - violist
Hester Hille Ris Lambers - Zigeunermuziekworkshop
Noortje Köhne - altvioliste/ alexandertechniek
www.forwardandup.nl

Symfonieorkest Haerlem is een enthousiast en ambitieus orkest dat voornamelijk
repertoire uit de klassiek-romantische tijd speelt (Beethoven, Brahms, Dvořák, Tsjaikovski) met af en toe een uitstapje naar muziek uit de 20e eeuw. We zijn een goed
op elkaar ingespeeld orkest met een gevarieerde leeftijdsopbouw. We geven
twee keer per jaar een concert en voor ieder concert weet dirigent Nicholas Devons een jonge getalenteerde solist aan te trekken. Veel van deze jonge talenten hebben inmiddels internationale roem vergaard en spelen als professional bij
het Concertgebouworkest, of in in een Europees orkest. Maria Milstein, Shin Sihan,
Jeanne Oomen, Emma Kroon, Kalle de Bie, Anne Brackman zijn hier voorbeelden
van. Toch geweldig dat wij dit jonge talent steeds weer mogen begeleiden, en
dat zij blijkbaar goed aarden in een warm bed van een ervaren en goed samenspelend amateurorkest. In deze visie, dat jongeren en ouderen fantastisch samen
kunnen musiceren, en dat klassieke muziek voor alle leeftijden is, past het gastspelerschap van Divertimento Jeugdstrijkorkest haast niet beter!
www.symfonieorkesthaerlem.nl

Koninklijk Concertgebouw Concours 2019 voor alle kinderen die muziek maken:
Elk jaar organiseert Het Concertgebouw in Amsterdam een concours voor kinderen tussen 9 en 14 jaar. Het is een laagdrempelig concours en is bedoeld voor alle
kinderen die het leuk vinden om muziek te maken. Meedoen is enorm leuk. Zo is er
een workshop dag voor alle deelnemers. Of je nou wel of niet door bent naar de
halve finale. Je bent dan de hele dag in Het Concertgebouw. Na afloop van de
workshop krijg je een rondleiding langs alle geheime plekken in het gebouw. Als
je meedoet aan het Koninklijk Concertgebouw Concours maak je kans op mooie
prijzen. Iedereen die geselecteerd wordt voor de finale krijgt een masterclass podiumpresentatie en concertkaarten voor een concert in Het Concertgebouw. En als
je het concours wint, mag je optreden in de Grote Zaal van Het Concertgebouw
tijdens het Koninklijk Concertgebouw Concours gala op 24 juni 2018! Daarnaast
win je een geldbedrag van € 1000 ten behoeve van je muzikale ontwikkeling en
krijg je de enige echte Koninklijk Concertgebouw Concours Trofee.
Meedoen: zet dan 11, 18 mei en 1 en 16 juni 2019 alvast in je agenda.
Misschien word jij dan wel onze solist! www.concertgebouw.nl

Vrije Muziekschool Haarlem - al 10 jaar onze repetitielocatie:
www.vrijemuziekschoolhaarlem.com
MCT-concertreizen:
www.mctreizen.nl
E.F.A. van Tongeren-vioolbouw - Hofleverancier van Stichting Divertimento:
www.vantongerenvioolbouw.nl
Foto’s:
Mayra May
www.myramayfotografie.nl
Bas van Hattum en Stichting Divertimento
Martijn Rook - vormgeving:
www.martijnrook.nl
Projecten van Stichting Divertimento worden mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Haarlem, Rabobank Haarlem, Algemeen Nut ,
Haerlemsche Muziekfonds, Ruigrokstichting al onze adverteerders en trouwe
donateurs.
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