Kamerorkest Divertimento voor strijkers
en enkele blazers van 18-99 jaar
Kamerorkest Divertimento voor volwassenen is een projectorkest dat tweemaal per jaar een kamermuziekprogramma instudeert met twee afsluitende concerten. Dit jaar zullen er ook een aantal blazers deelnemen aan de projecten, zonder dat daarbij het kamermuziekkarakter van het ensemble wordt aangetast. De grootte van het ensemble hangt af van het te spelen materiaal, maar ligt tussen de 25
en 30 amateurstrijkers vanaf 18 jaar. De repetities staan onder leiding van Helena van Tongeren
en Christiane Belt. Zij richten zich op het autonoom leren musiceren in kamermuziekverband.
De concerten zijn namelijk zonder dirigent, luisteren, samen de puls voelen, aangeven en
volgen zijn daarbij de belangrijkste pijlers. Het plezier van het samen muziek maken staat
centraal.

Niveau:

Twijfelt u aan de hand van het te spelen repertoire of dit orkest qua niveau op uw
speeltechniek aansluit, neem dan voor aanmelding contact met ons op.

Aanvullende informatie:

Bladmuziek: Map met bladmuziek krijgt u ruim van te voren thuisbezorgd.
Auditie: Geen audities: deelname aan deze projecten gaat in overleg
Locatie: Weltevredenstraat 9
Artistieke leiding: Christiane Belt project I & Helena van Tongeren project II
Kosten: €100,- per project / €150,- voor een heel seizoen
Aanmelden: www.stichtingdivertimento.nl

Project I - najaar 2019:
In dit project gaan we een samenwerking aan met een vast blazersensemble: Brass8, een koperensemble bestaande uit drie trompetten, één hoorn, twee trombones, één euphonium en één bas. De leden zijn
afkomstig uit IJmuiden, Haarlem, Velserbroek en Heiloo. Een gelegenheid om een goede gewoonte van
blazers over te nemen: ademen tijdens het spelen en daarmee te fraseren. Samen met hen gaan we een
greep uit de “Hilarische stukken” van Anderson spelen. Daarnaast zullen we Brittens Simple Symphony voor
strijkorkest uitvoeren; een recept voor swingend samenspel. Brass8 zal zelf ook nog stukken spelen van Mousorgski en Sousa.

Repetities op dinsdagavond van 20.00-21.30 uur:
3, 10, 24 september 1, 8 oktober 2019

Concerten en activiteiten:

15 september 2019 		
12 oktober 2019 			
13 oktober 2019 			

- Repetitiedag incl. lunch en groepsrepetities van 10.30-14.30u
- Besloten concert 15.00u, generale 13.00u
- Concert, Lutherse Kerk Haarlem 15.00u, generale 13.00u

Project II - voorjaar 2020:
In dit project zullen we Carin Nelson begeleiden die het Celloconcert van Haydn zal vertolken. Zij is een
begenadigd celliste van Zweedse origine, maar inmiddels gevestigd in Nederland en vast verbonden aan
het Nederlands Philharmonisch Orkest. Zij zal ons inspireren met haar innemende spel, niet alleen een
voorbeeld voor de cellisten maar voor alle strijkers. Het programma wordt gecompleteerd door Little
Suite van de Zweedse componist Carl Nielsen en Watermusic van Händel. Een mooi Scandinavisch
programma dat garant staat voor veel samenspelplezier.

Repetities op dinsdagavond van 20.00-21.30 uur:

25 februari, 3, 10, 17, 24, 31 maart en 14 april 2020

Concerten en activiteiten:

29 maart 2020 			
- Repetitiedag incl. lunch en groepsrepetities van
				 10.30 -14.30u
4 april 2020 			
- Besloten concert Kennemerduin Heemstede
			
15.00 uur, generale 13.00u
18 april 2020 			
- Concert, Lutherse Kerk Haarlem 20.00u,
			
generale 18.00u
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