Divertimento Start voor strijkers van 6-10 jaar:

Project I - najaar en kerst 2019:

Divertimento Start is speciaal gericht op jonge strijkers in de basisschoolleeftijd die graag op een rustige en
gedegen manier de beginselen van het samenspel onder de knie willen krijgen. We leren tijdens de repetities
naar elkaar luisteren, samen ademen, goed tellen en aangeven. Daarnaast leren we verschillende soorten
streken, toonsoorten, muziekstijlen, dynamiek en muzikale lijnen maken. Als je goed mee kunt komen in dit
orkest en thuis de partijen zelfstandig in kunt studeren, heb je voldoende bagage om door te stromen naar
Jong Divertimento.

In het najaar gaan we werken aan stukken van Händel, Mozart en klassieke kerstliederen. Daarnaast speel je
mee in de beroemde Kindersymfonie van Haydn, samen met Jong Divertimento.

De werkwijze van Divertimento Start is hetzelfde als die van alle andere Divertimento-orkesten. De repetities
staan o.l.v. Helena van Tongeren of Christiane Belt maar de concerten zijn zonder dirigent. Zo ontwikkelen de
spelers al op zeer jonge leeftijd een goed gehoor en een goed gevoel voor timing en samenspel.

4 december 2019
11 december 2019
15 december 2019

Er zijn per seizoen twee projecten met ieder een eigen programma. Uiteraard sluiten we elk project af met
een concert.

Niveau:

Het instroomniveau voor Divertimento Start is voor zowel viool, altviool en cello het goed kunnen spelen en
lezen van “Joggers” van Kathy & David Blackwell en een goede beheersing van de toonladders van C, D en
G over minimaal één octaaf. Aanvulling voor violisten: niveau eind “Zo speel ik viool” boek I qua theorie en
speeltechniek. Contrabassisten: eind boek I van Saßmanshaus.

Aanvullende informatie:

Bladmuziek: Map met bladmuziek krijg je tijdens de eerste repetitie
Locatie: Weltevredenstraat 9
Artistieke leiding: Helena van Tongeren
Kosten: €100,- per project / €150,- voor een heel seizoen
Aanmelden: www.stichtingdivertimento.nl

4.

Repetities op woensdagmiddag van 16.00-16.45uur:

11, 18, 25 september, 2, 9, 16, 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november 2019

Concerten en activiteiten:

- Muziek-Sinterklaasspel tijdens de repetitietijd
- Generale repetitie van 16.30-17.30u, Weltevredenstraat 9
- Kerstconcert Groenmarktkerk te Haarlem, 15.00u, generale 14.00u

Project II - voorjaar 2020:
In het voorjaar duiken we in de lente van Vivaldi en staan er net als bij Jong Divertimento dit voorjaar stukken
met het thema dieren op de lessenaar. Naast het musiceren krijgen we een creatieve workshop van Rogier
Polman, die aansluit op dit laatste thema. Eén van de stukken zullen we op het concert samen met Jong
Divertimento uitvoeren zodat de spelers van Divertimento Start alvast kunnen ervaren hoe het is om met Jong
Divertimento mee te spelen.

Repetities op woensdagmiddag van 16.00-16.45uur:

4, 11, 25 maart, 1, 8, 15, 22 april, 13, 20, 27 mei, 3, 10 juni 2020

Concerten en activiteiten:
18 maart 2020 		
3 juni 2020 		
14 juni 2020 		

- Schilderworkshop 16.00-18.00u - Dieren door Rogier Polman
- Repetitie met Jong Divertimento samen van 16.30-17.30u
- Concert Zang en Vriendschap Haarlem, 15.00u, generale 14.00u
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