Divertimento brengt muziek tot leven door samenspel met plezier

Locatie Haarlem-Noord
Jong Divertimento Symfonisch
Voor enthousiaste strijkers en blazers t/m 14 jaar

Divertimento Jeugdstrijkorkest
Voor gevorderde strijkers van 12 t/m 21 jaar

Divertimento Talent

Voor talentvolle strijkers van 14 t/m 21 jaar

Divertimento voor Volwassenen
Voor strijkers vanaf 21 jaar

Muziektheorie A, B, C & D
Voor Divertimentoleden van 8 t/m 21 jaar

Talentontwikkelingsprogramma
Voor talentvolle violisten

Cursus Kleuterviool
Voor kinderen t/m 6 jaar

Jazz-improvisatiecursus
Voor gevorderde (alt)violisten tot 21 jaar

Locatie Haarlem Zuid-West
Jong Divertimento Zuid-West
Voor licht gevorderde jonge strijkers t/m 12 jaar

Divertimento Zuid-West
Voor gevorderde strijkers van 10 t/m 16 jaar

Talentontwikkelingsprogramma
Voor talentvolle violisten

Muzieklessen (alt)viool en cello
Voor alle leeftijden

Andere activiteiten:
Kindermuziekweek 24 maart t/m 2 april
Voor kinderen t/m 12 jaar

Divertimento Zomerkamp 2023 - Nederland
Voor strijkers van 10-21 jaar

seizoen 2022-2023
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Cursus Kleuterviool
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Beste Divertimentovrienden,
Voor u ligt de nieuwste Divertimentobrochure vol mooie orkestprojecten, leerzame cursussen en
inspirerende concerten voor jong en oud. We zijn wederom trots op het uitgebreide aanbod. We hopen
dat vele amateurmusici uit Haarlem en omgeving hierin mooie projecten vinden die passen qua niveau,
leeftijd of muziekstijl. We zijn blij dat we nog voor de zomervakantie een mooi Divertimentoprogramma
aan u kunnen presenteren. Door verschillende omstandigheden hebben we het één en ander op het
laatste moment moeten aanpassen. Geen eenvoudige klus, maar we zijn erg blij met het resultaat. We
hopen dat u begrip hebt voor de kleine aanpassingen in tijden, repertoire en orkestsamenstellingen,
anders dan in de vooraankondiging van het Kindermuziekweek-programmaboekje stonden aangegeven.
Deze aanpassingen hebben ook iets moois opgeleverd, een nieuw orkest: Jong Divertimento
Symfonisch waar zowel strijkers en blazers maar ook andere symfonische instrumentalisten zoals
harpisten en slagwerkers t/m 14 jaar in mee kunnen spelen.
Een tipje van sluier met betrekking tot het repertoire:
Vivaldi - concert voor twee violen en concert voor 2 celli, Warlock - Capriol Suite, Grieg - Holbergsuite, Bach
- Derde Brandenburgs Concert, Sjostakovitsj - twee stukken, Stravinsky - 3 stukken, Anderson - Blue Tango,
Tsjaikovski - Meditation, Bartók - Roemeense Volksdansen, Purcell - Rondeau, Mozart - Ouverture, Haydn Kindersymfonie, Saint-Saëns - Carnaval der Dieren, Telemann - Altvioolconcert en niet te vergeten de
sprookjes van Roodkapje en Sneeuwwitje op muziek.
Bijzonder komend seizoen is dat we in het laatste weekend van oktober met alle orkesten samen
op kamp gaan, zodat alle leden elkaar beter leren kennen. We hebben een grote accommodatie in
Austerlitz, bestaande uit 4 accommodaties en een grote repetitiezaal in het midden. Naast een groep
ervaren kampouders, gaan vier docenten mee om het gehele weekend te begeleiden. Op woensdag 26
oktober voorafgaande aan dit kamp organiseren we een concertkleding-beurs van 17.00-18.15u waar
ouders en leden concertkleding kunnen kopen-ruilen van elkaar. De opbrengst van geschonken
kledingstukken en schoenen komt geheel ten goede aan de activiteiten van Stichting Divertimento.
In deze brochure vindt u naast de Divertimento orkestprojecten ook een rijk aanbod aan cursussen zoals
kleuterviool, muziektheorie, jazz-improvisatiecursus, speel mee in een echt orkest - Kindermuziekweek en
het talentontwikkelingsprogramma voor violisten.
In de eerste week van de zomervakantie van 2023 organiseren we weer een zomerkamp in Nederland.
Voor snelle beslissers voor een speciale combinatieprijs van €115,- bij te boeken door Divertimentoleden
vanaf 10 jaar.
We hopen dat u door het lezen van deze brochure enthousiast bent geworden en met veel plezier zal
deelnemen aan de mooie projecten die we hebben samengesteld.

Hartelijke groeten namens het docententeam,

Helena van Tongeren

De brochure met meer informatie over muzieklessen op Muziekschool Zuid-West kunt u bij ons
aanvragen via: muziekschoolhaarlemzuidwest@gmail.com
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Jong Divertimento (Zuid-West)
Voor strijkers t/m 12 jaar

Maandagmiddag van 16.00-17.00u
o.l.v. Helena van Tongeren - groepsrepetitoren Gioia Kuipers en Hesce Mourits
Heel seizoen Divertimento €310,- / Heel seizoen + zomerkamp €425,- / Halfjaar €175,Jong Divertimento (Zuid-West) kan gezien worden als het oude Jong Divertimento waar zowel
beginnende strijkers als licht gevorderde strijkers terecht kunnen. Jong Divertimento is een
strijkorkest voor kinderen in de basisschoolleeftijd die graag samen muziek maken. Naast hun
eigen instrumentale les beleven zij plezier aan samenspel en leren zij in wekelijkse repetities
goed te luisteren, op elkaar te reageren, elkaar aan te geven en te volgen. Het muzikale
materiaal is divers, uitdagend en toegespitst op het ontwikkelen van deze vaardigheden. De
repetities worden geleid door Helena van Tongeren. Zij zorgt er samen met repetitoren Gioia
Kuipers en Hesce Mourits voor dat elk kind het samenspel van verschillende kanten zal leren
kennen door de zitplaatsen te rouleren. De concerten zijn zonder dirigent en de solisten zijn de
orkestleden zelf.
Project Ia - Kindermuziekweek
Repetitie - maandagmiddag 16.00-17.00u:
23 januari t/m 20 maart 2023 - met uitzondering van schoolvakanties
Repetitiedag:
Zondag 19 februari - 10.30-14.00u - Buurthuis Zuid-West of Weltevredenstraat
Generale:
Woensdag 22 maart - Weltevredenstraat - 18.00-19.30u
Concert:
Zaterdag 25 maart - Philharmonie Haarlem - 16.00u concert, 14.00u generale
Programma:
Haydn - Kindersymfonie en "Stilte en geestvoedende duisternis" - H. Mourits
Repetitielocatie:
Kamerlingh Onnesstraat 83, Haarlem

Project Ib - Sprookjesproject - Roodkapje
Repetitie - maandagmiddag 16.00-17.00u:
27 maart t/m 19 juni 2023
Repetitiedag:
Zondag 11 juni - 11.00-13.30u - Buurthuis Zuid-West
Concert:
Woensdag 7 juni - De Rijp Bloemendaal - 14.30u concert, 13.00u generale
Zaterdag 24 juni - 15.00u - Zang en Vriendschap, 13.00u generale
Zondag 25 juni - Sprookjeswonderland te Enkhuizen* - hele dag
*Spelers krijgen de hele dag gratis toegang tot het park en een extra ticket voor een gast.
Programma:
De muziekstukken van Roodkapje zijn deels speciaal voor dit sprookje geschreven stukken maar ook
werken van bekende componisten. Kinderen die dit leuk vinden krijgen een solo.
Verteller:
Sara van Melle
Repetitielocatie:
Kamerlingh Onnesstraat 83, Haarlem
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Jong Divertimento Symfonisch
Voor strijkers en blazers vanaf 8 jaar
Woensdagmiddag van 17.30-18.30u
o.l.v. Bob Kanne en Helena van Tongeren
Heel seizoen Divertimento €310,- / Heel seizoen + zomerkamp €425,- / Halfjaar €175,Jong Divertimento Symfonisch is een nieuw orkest, ontstaan uit het Jong Divertimento en het
Divertimento Jeugd Blazersensemble. Het orkest staat open voor alle instrumenten die in een
symfonieorkest voorkomen en is voor kinderen vanaf 8 jaar, blazers mogen ook iets ouder zijn.
Het repertoire is heel divers. We houden nog rekening met de oorspronkelijke bezetting van de
twee orkesten. Zo worden er naast het symfonische repertoire ook stukken voor alleen blazers
en strijkers op het programma gezet. Het symfonische repertoire staat ook op de concerten
o.l.v. Bob Kanne, de stukken voor strijkers zullen volgens de lange Divertimento traditie o.l.v.
Helena staan, maar de concerten spelen zij zonder dirigent.
Dit seizoen hebben we een aantal bijzondere projecten. Het eerste project is in samenwerking
met Kunstlijn, een "total art project" met als titel "Stilte en geestvoedende duisternis".
Speciaal voor deze gelegenheid schrijft Hesce Mourits een compositie voor onze orkesten. Na
het herfstproject werken we toe naar het grote kerstconcert in de Groenmarktkerk,
traditionele kerstliederen zullen niet ontbreken. In het voorjaar spelen we op het
openingsconcert in de Philharmonie o.a. de Kindersymfonie van Haydn samen met Jong
Divertimento (Zuid-West). Vanaf april werken we aan het sprookje van Sneeuwwitje, waar alle
kinderen die dit willen kunnen soleren in bijpassende muziek. Dit sprookje gaan we uitvoeren
in Sprookjeswonderland te Enkhuizen en alle kinderen mogen de rest van de dag genieten in
dit gezellige familiepark.

Project Ia - Total art project
Repetitie - woensdagavond 17.30-18.30u:
14 september t/m 2 november 2022 - met uitzondering van schoolvakanties
Repetitieweekend:
28, 29 en 30 oktober - Leeuwenkuil te Austerlitz
Concert:
Woensdag 2 november - Zuiderhout Haarlem, concert 15.00u, generale 13.00u
Zaterdag 5 november - Kunstlijnproject in de Sociëteit- 15.00u concert, 13.00u generale
Programma:
Mozart - Ouverture en "Stilte en geestvoedende duisternis" - H. Mourits, n.t.b. werken voor alleen blazers.
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem
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Project Ib - Kerstproject
Repetitie - woensdagavond 17.30-18.30u:
9, 16, 23, 30 november 2022
Generale:
Woensdag 7 december - Weltevredenstraat - 18.00-19.30u
Concert:
Zondag 11 december - Kerstconcert Groenmarktkerk Haarlem - 15.00u concert, 13.00u generale
Programma:
Mozart - Ouverture en traditionele kerstliederen
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem

Project IIa - Kindermuziekweek
Repetitie - woensdagavond 17.30-18.30u:
8, 15, 22 februari, 8, 15 maart 2023
Repetitiedag:
Zondag 19 februari 2023 - 10.30-14.00u - Buurthuis Zuid-West of Weltevredenstraat
Generale:
Woensdag 22 maart - Weltevredenstraat - 18.00-19.30u
Concert:
Zaterdag 25 maart - Philharmonie Haarlem - 16.00u concert, 14.00u generale
Programma:
Haydn - Kindersymfonie en "Stilte en geestvoedende duisternis" - H. Mourits
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Project IIb - Sprookjesproject - Sneeuwwitje
Repetitie - woensdagavond 17.30-18.30u:
12, 19 april, 10, 17, 24, 31 mei, 14, 21 juni 2023
Repetitiedag:
Zondag 11 juni 2023 - 14.00-17.00u - Buurthuis Zuid-West
Concert:
Woensdag 7 juni - De Rijp Bloemendaal - 14.30u concert, 13.00u generale
Zaterdag 24 juni - 15.00u - Zang en Vriendschap, 13.00u generale
Zondag 25 juni - Sprookjeswonderland te Enkhuizen* - hele dag
*Spelers krijgen de hele dag gratis toegang tot het park en een extra ticket voor een gast.
Programma:
De muziekstukken van Sneeuwwitje zijn deels speciaal voor dit sprookje geschreven stukken maar ook
werken van bekende componisten. Kinderen die dit leuk vinden krijgen een solo.
Verteller:
Sara van Melle
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem

Gezocht: Gezellige orkestouder die op belangrijke repetities, repetitiedagen en concerten aanwezig kan
zijn en wil helpen met de kaartverkoop en het uitdelen van programmaboekjes. Uiteraard krijgt een
orkestouder gratis toegang tot deze concerten.
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Divertimento Zuid-West
Voor gevorderde strijkers van 10-16 jaar

Maandagavond van 17.30-18.30u
o.l.v. Helena van Tongeren - groepsrepetitoren Gioia Kuipers en Hesce Mourits
Heel seizoen Divertimento €310,- / Heel seizoen + zomerkamp €425,- / Halfjaar €175,Divertimento Zuid-West is een strijkorkest voor gevorderde basisschoolleerlingen vanaf 8 jaar
en middelbare scholieren t/m 16 jaar oud. Zij repeteren op maandagavond in Haarlem ZuidWest o.l.v. Helena van Tongeren. Het gekozen repertoire is uitdagend en afwisselend. Er wordt
één groter werk tijdens het repetitieweekend en op de concerten samen met het Divertimento
Jeugdstrijkorkest gespeeld, zo leren alle leden elkaar persoonlijk en muzikaal goed kennen.
Divertimento Zuid-West is in de twee jaar van haar bestaan uitgegroeid tot een hechte en
gemotiveerde groep spelers. Een flink aantal leden van Divertimento Zuid-West heeft ouders
die beroepsmusicus zijn, dit geeft in combinatie met de gedrevenheid van alle leden samen een
merkbare flexibiliteit op muzikaal niveau. Een fantastische groep om mee te mogen werken.
Divertimento Zuid-West is opgestart om een brug te slaan tussen Jong en Jeugd, maar
inmiddels is het uitgegroeid tot Jeugdniveau maar dan voor jongere spelers. De werkwijze is
hetzelfde als die van de andere Divertimento-orkesten. De concerten zijn zonder dirigent en de
solisten zijn de orkestleden zelf.
Project Ia - Herfstproject
Repetitie - maandagavond 17.30-18.30u:
5 september t/m 31 oktober 2022 - met uitzondering van schoolvakanties
Repetitieweekend:
28, 29 en 30 oktober - Leeuwenkuil te Austerlitz
Concert:
Woensdag 2 november - De Rijp Bloemendaal - 19.00u try-out, 17.30u generale
Zondag 6 november - Oude Kerk Heemstede - 15.30u concert, 13.30u generale
Programma:
Warlock - Capriol Suite en Grieg - Holbergsuite
Repetitielocatie:
Kamerlingh Onnesstraat 83, Haarlem
Project Ib - Kerstproject
Repetitie - maandagavond 17.30-18.30u:
7 november t/m 28 november 2022
Generale:
Woensdag 7 december - Weltevredenstraat - 18.30-20.00u
Concert:
Zaterdag 10 december - Kennemerduin - 14.30u concert, 12.30u generale
Zondag 11 december - Kerstconcert Groenmarktkerk Haarlem - 15.00u concert, 13.00u generale
Programma:
Anderson - Blue Tango en Grieg - Holbergsuite
Repetitielocatie:
Kamerlingh Onnesstraat 83, Haarlem
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Project IIa - Kindermuziekweek
Repetitie- maandagavond 17.30-18.30u:
23 januari t/m 20 maart 2023 - met uitzondering van schoolvakanties
Repetitiedag:
Zondag 19 februari - 12.00-17.00u - Buurthuis Zuid-West of Weltevredenstraat
Generale:
Woensdag 22 maart - Weltevredenstraat - 18.00-19.30u
Concert:
Zaterdag 25 maart - Philharmonie Haarlem - 16.00u concert, 13.00u generale
Programma:
Haydn - Kindersymfonie en Saint-Saëns - Carnaval der Dieren
Repetitielocatie:
Kamerlingh Onnesstraat 83, Haarlem
Project IIb - Barokproject*
Repetitie - maandagavond 17.30-18.30u:
27 maart t/m 26 juni 2023
Repetitieweekend:
2, 3 en 4 juni - Lipke Zijlstrahuis te Austerlitz
Concert:
Zaterdag 1 juli - 15.00u - Reinaldahuis, 13.00u generale
Zondag 2 juli - Zomerconcert Groenmarktkerk Haarlem - 15.00u concert, 13.00u generale
Programma:
Vivaldi - Concert voor twee violen in a en Bach - Derde Brandenburgs Concert
*Alle leden krijgen van Eduard van Tongeren een barokstok te leen.
Repetitielocatie:
Kamerlingh Onnesstraat 83, Haarlem

Gezocht: Gezellige orkestouder die op belangrijke repetities, repetitiedagen en concerten aanwezig kan
zijn en wil helpen met de kaartverkoop en het uitdelen van programmaboekjes. Uiteraard krijgt een
orkestouder gratis toegang tot deze concerten.
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Divertimento Jeugdstrijkorkest
Voor gevorderde strijkers van 12 t/m 21 jaar

Woensdagavond van 19.00-20.30u
o.l.v. Helena van Tongeren - groepsrepetitoren Gioia Kuipers en Hesce Mourits
Heel seizoen Divertimento €310,- / Heel seizoen + zomerkamp €425,- / Halfjaar €175,Divertimento Jeugdstrijkorkest is een ensemble met een lange traditie van samenspel en
muziekplezier. Hierin stromen de strijkers door van Jong Divertimento en stromen andere
gevorderde strijkers uit de omgeving in. Zij versmelten uiteindelijk tot een hechte groep.
Vanuit een brede ensemble-ervaring onder de leden kunnen er muzikaal uitdagende stukken
worden gespeeld. Het samenspel wordt tijdens de repetitie nog verder ontwikkeld, om te
komen tot een autonoom functionerende groep, waarin gespeeld wordt zonder dirigent. En de
solisten zijn de orkestleden zelf.
Dit seizoen staat er een zeer gevarieerd programma met uitdagende stukken voor alle leden
klaar. Voor het eerst in de Divertimentogeschiedenis hebben we een barokproject waarvoor
alle leden een barokstok van Eduard van Tongeren te leen krijgen. Een fantastische ervaring en
leermogelijkheid voor streektechniek en interpretatie. In de Philharmonie spelen we Carnaval
der Dieren ter gelegenheid van de Tweede Haarlemse Kindermuziekweek. Divertimentoleden
die dit graag willen krijgen dit seizoen volop de kans om te soleren. Wil je graag een solo dan
kan je dit bij je aanmelding aangeven.
Project Ia - Herfstproject
Repetitie - woensdagavond 19.00-20.30u:
21, 28 september, 5, 12, 26 oktober 2022
Repetitieweekend:
28, 29 en 30 oktober - Leeuwenkuil te Austerlitz
Concert:
Woensdag 2 november - De Rijp Bloemendaal - 19.00u try-out, 17.30u generale
Zondag 6 november - Oude Kerk Heemstede - 15.30u concert, 13.30u generale
Programma:
Grieg - Holbergsuite en Tsjaikovski - Meditation
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Project Ib - Kerstproject
Repetitie - woensdagavond 19.00-20.30u:
16, 23, 30 november, 7 december 2022
Concert:
Zaterdag 10 december - Kennemerduin - 14.30u concert, 12.30u generale
Zondag 11 december - Kerstconcert Groenmarktkerk Haarlem - 15.00u concert, 13.00u generale
Programma:
Grieg - Holbergsuite en Bartók - Roemeense Volksdansen
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem
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Project IIa - Kindermuziekweek
Repetitie - woensdagavond 19.00-20.30u:
15, 22 februari, 8, 15 maart 2023
Repetitiedag:
Zondag 19 februari - 12.00-17.00u - Buurthuis Zuid-West of Weltevredenstraat
Generale:
Woensdag 22 maart - Weltevredenstraat - 18.00-19.30u
Concert:
Zaterdag 25 maart - Philharmonie Haarlem - 16.00u concert, 13.00u generale
Programma:
Haydn - Kindersymfonie en Saint-Saëns - Carnaval der Dieren
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Project IIb - Barokproject*
Repetitie - woensdagavond 19.00-20.30u:
10, 17, 24, 31 mei, 7, 14, 21, 28 juni 2023
Repetitieweekend:
2, 3 en 4 juni - Lipke Zijlstrahuis te Austerlitz
Concert:
Zaterdag 1 juli - 15.00u - Reinaldahuis, 13.00u generale
Zondag 2 juli - Zomerconcert Groenmarktkerk Haarlem - 15.00u concert, 13.00u generale
Programma:
Vivaldi - Concert voor twee celli in g en Bach - Derde Brandenburgs Concert
*Alle leden krijgen van Eduard van Tongeren een barokstok te leen.
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem

Gezocht: Twee ervaren orkestleden die samen willen zorgen voor kampverslagen en het uitzoeken van
Divertimento-cadeaus.
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Divertimento Talent - Kamermuziek
Voor getalenteerde strijkers van 14-21 jaar

Woensdagavond van 19.00-21.00u
o.l.v. Helena van Tongeren en gastdocenten Sanne Hunfeld en Helena Druwé
Heel seizoen Divertimento €310,- / Heel seizoen + zomerkamp €425,- / Halfjaar €175,Divertimento Talent is opgericht voor talentvolle strijkers tussen 14 en 21 jaar die op hoog
niveau kunnen en willen musiceren. Dit programma kan gezien worden als een uitbreiding op
het programma van het Divertimento Jeugdstrijkorkest. In dit ensemble wordt gewerkt aan
een uitdagend kamermuziekrepertoire waarin het samenspel op een hoger plan wordt
gebracht. Er wordt van de spelers veel inzet en toewijding gevraagd om zo elkaar ook te
kunnen inspireren. Tijdens de repetities ligt de focus niet meer op het instuderen van de noten
maar op het expressief samen muziek maken. De leden bereiken een hoge mate van
zelfstandigheid en genieten van het geven van concerten.
Samen met de leden van het Divertimento Jeugdstrijkorkest spelen jullie repertoire van barok
tot romantiek. Met de twee kamermuziekstukken van Sjostakovitsj en Stravinsky breiden we
dit uit naar twee Russische composities uit de 20e eeuw. Twee werken met zeer verschillende
delen, uit te voeren als strijkkwartet maar ook met alle talentleden samen. Sanne Hunfeld,
violiste uit het Koninklijk Concertgebouworkest en Helena Druwé, violiste uit het EnAccord
Strijkkwartet zijn dit seizoen de inspirerende gastdocenten.
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Project Ia - Herfstproject
Repetitie - woensdagavond 19.00-21.00u:
Jeugdrepetities:
21, 28 september, 5, 26 oktober, 2 november 2022
Talentrepetities aansluitend aan alle jeugdrepetities van 20.30-21.00u:
Op 14 september en 12 oktober zijn de gehele repetities samen met talentleden o.l.v. Helena of
gastdocenten.
Repetitieweekend:
28, 29 en 30 oktober - Leeuwenkuil te Austerlitz
Concert:
Woensdag 2 november - De Rijp Bloemendaal - 19.00u try-out, 17.30u generale
Zondag 6 november - Oude Kerk Heemstede - 15.30u concert, 13.30u generale
Programma:
Talent: Sjostakovitsj - Elegie en Polka
Jeugd: Grieg - Holbergsuite en Tsjaikovski - Meditation
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Project Ib - Kerstproject
Repetitie - woensdagavond 19.00-21.00u:
Jeugdrepetities:
16, 23, 30 november, 7 december 2022
Talentrepetities:
Aansluitend aan de jeugdrepetities van 20.30-21.00u
Concert:
Zaterdag 10 december - 14.30u Kennemerduin, 12.30u generale
Zondag 11 december - Kerstconcert Groenmarktkerk Haarlem - 15.00u concert, 13.00u generale
Programma:
Talent: Sjostakovitsj - Elegie en Polka
Jeugd: Grieg - Holbergsuite en Bartók - Roemeense Volksdansen
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem
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Project IIa - Kindermuziekweek
Repetitie - woensdagavond 19.00-20.30u:
15, 22 februari, 8, 15 maart 2023
De solo’s uit Carnaval der Dieren worden verdeeld over de talentleden. Jullie krijgen voorafgaande aan dit
project verrijkende lessen op deze solo’s.
Repetitiedag:
Zondag 19 februari - 12.00-17.00u - Buurthuis Zuid-West of Weltevredenstraat
Generale:
Woensdag 22 maart - Weltevredenstraat - 18.00-19.30u
Concert:
Zaterdag 25 maart - Philharmonie Haarlem - 16.00u concert, 13.00u generale
Programma:
Jeugd: Saint-Saëns - Carnaval der Dieren
Talent: Solo’s Saint-Saëns - Carnaval der Dieren
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Project IIb - Oud en Nieuw
Repetitie - Woensdagavond 19.00-21.00u:
10, 17, 31 mei, 7, 14, 28 juni 2023
Talentrepetities aansluitend aan alle jeugdrepetities van 20.30-21.00u:
Op 19 april, 24 mei, 21 juni zijn de gehele repetities samen met talentleden o.l.v. Helena of gastdocenten.
Repetitieweekend:
2, 3 en 4 juni - Lipke Zijlstrahuis te Austerlitz
Concert:
Zaterdag 1 juli - 15.00u - Reinaldahuis, 13.00u generale
Zondag 2 juli - Zomerconcert Groenmarktkerk Haarlem - 15.00u concert, 13.00u generale
Programma:
Jeugd: Vivaldi - Concert voor twee celli in g en Bach - Derde Brandenburgs Concert
*Alle leden krijgen van Eduard van Tongeren een barokstok te leen.
Talent: Stravinsky - Drie stukken
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem

Gezocht: Twee ervaren orkestleden die het Divertimento Instagramaccount willen bijhouden en de
organisatie van de bonte avonden op zich willen nemen.
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Cursussen en losse projecten

Kindermuziekweek 2023 - Speel mee in een echt strijkorkest
Voor strijkers en blazers van 6-13 jaar
o.l.v. Bob Kanne en Helena van Tongeren
Tarief: €75,Speel je een blaas- of strijkinstrument en zou je het leuk vinden om een keer mee te spelen in een echt
orkest en op te treden in de mooiste concertzaal van Haarlem, de Philharmonie? Alle kinderen die op de
basisschool zitten en één jaar of langer les hebben, kunnen deelnemen. We hebben voor dit project 20
plekken beschikbaar.
Repetitie - woensdagavond 17.30-18.30u:
8, 15, 22 februari, 8, 15 maart 2023
Repetitiedag:
Zondag 19 februari - 10.30-12.00u - Buurthuis Zuid-West of Weltevredenstraat
Generale:
Woensdag 22 maart - Weltevredenstraat - 18.00-19.30u
Concert:
Zaterdag 25 maart - Philharmonie Haarlem - 16.00u concert, 14.00u generale
Programma:
Haydn - Kindersymfonie
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem

Strijkorkest Divertimento voor Volwassenen
Voor strijkers en een klavecinist(e) vanaf 21 jaar
o.l.v. Helena van Tongeren
Tarief: €75,Dit seizoen staat er een mooi voorjaarsproject op het programma voor alle strijkers die graag in een groep
maar vanuit de kamermuziekgedachte willen musiceren. Samen met het Divertimento Jeugdstrijkorkest
spelen we het Derde Brandenburgs Concert, een werk met drie verschillende viool-, altviool- en
cellopartijen. Een complex werk maar een feest om te spelen. Daarnaast begeleiden we Gioia Kuipers in
het altvioolconcert in G van Telemann, een stuk met mooie tutti passages voor het orkest afgewisseld met
mooie zachte begeleidingen. Naast strijkers in alle groepen is ook een ver gevorderde klavecinist(e) van
harte welkom om met ons mee te spelen. We hebben voor dit project 15 plekken beschikbaar.
Repetitie - woensdagavond 20.00-21.30u:
10, 24 mei, 7, 14, 28 juni 2023
Concert:
Zaterdag 1 juli - 15.00u - Reinaldahuis, 13.00u generale
Zondag 2 juli - Zomerconcert Groenmarktkerk Haarlem - 15.00u concert, 13.00u generale
Programma:
Bach - Derde Brandenburgs Concert, Telemann - Altvioolconcert in G
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem
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Zomerkamp 2023
Voor strijkers van 10 t/m 21 jaar
In 2021 heeft Stichting Divertimento geheel uit de losse pols een vervangend zomerkamp georganiseerd.
Vol met muziek, zowel orkest als kamermuziek, zonder druk van een concert. Zelf koken, bbq, bonte
avond, muziekspellen, lasergamen. Het zomerkamp in 2023 lijkt qua opzet op het kamp in 2021, het is in
dezelfde accommodatie, een soort van kamperen in blokhutten voor 8 personen midden in de bossen
van Vierhouten. We hebben daarnaast een groepsaccommodatie met een mooie zaal om te repeteren,
waar de instrumenten veilig kunnen blijven liggen. Misschien minder luxe dan het kamermuziekkamp in
Frankrijk, maar zeker niet minder leuk. We kiezen het repertoire zo uit dat kinderen met verschillende
leeftijden en speelniveaus deel kunnen nemen. Voor de snelle beslissers en enthousiaste leden is dit
kamp in combinatie met een heel jaar Divertimento te boeken voor €115,- Komen jullie allemaal mee? We
hebben voor dit kamp 40 plekken beschikbaar.
Kampdata:
24 t/m vrijdag 28 juli 2023
Locatie:
Het Valkennest - Vierhouten
Vervoer:
Dit kamp is op basis van eigen vervoer
Kosten:
€225,- (in combinatie met een jaar Divertimento €115,- zolang beschikbaar)
Organisatie:
Helena van Tongeren
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Gezocht: Twee kampouders die willen helpen bij het bereiden en klaarzetten van alle maaltijden

Jazz-improvisatiecursus voor (alt)violisten:
Voor gevorderde (alt)violisten tot 21 jaar
o.l.v. Jelle van Tongeren en Daniël Versteegh
Tarief: €75,Lijkt het je leuk om te leren improviseren?
Gitarist Daniel Versteegh en violist Jelle van Tongeren verzorgen een mini-cursus met slotuitvoering om de
beginselen van improvisatie te leren. Na 3 avonden waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan verschillende
improvisatie-technieken volgt een speciale uitvoering in een café-achtige setting door de cursisten en
docenten. Het is belangrijk dat je je instrument redelijk beheerst, maar je hoeft nog niks te kunnen op
improvisatie-vlak. We beginnen helemaal aan de basis en vervolgens werken we toe naar de beginselen
van improvisatie in het gypsy jazz-genre. Met enthousiasme en een beetje durf kun je heel veel leren in
een korte tijd. Als je denkt dat je niet kunt improviseren, dan is deze cursus voor jou! We gaan je het
tegendeel bewijzen, zodat je zelf kunt ervaren hoe het is om vrij te zijn op je instrument. We hebben voor
deze cursus 10 plekken beschikbaar.
Data:
18, 25 januari, 8 februari 2023 - 18.30-20.00u
Concert:
Vrijdagavond 10 februari - Concertzaal Zuid-West in café setting
Repetitielocatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem

Cursus muziektheorie
Voor Divertimentoleden van 8-21 jaar
o.l.v. Bob Kanne
Tarief: €75,- inclusief theorieboek met CD
De cursus muziektheorie draagt bij aan het samenspel door een groter begrip van alle tekens in de
muziek, de samenklanken in de muziek en ontwikkeling van het gehoor. Zo leer je waar al die tekens in je
bladmuziek voor staan en wat je dan moet doen. Je leert met solfège wat je hoort, intervallen en
samenklanken, het geeft je veel meer inzicht in de muziek die je speelt en traint je gehoor. Er is een cursus
voor ieder niveau, van absolute beginner (niveau A, kinderen die al enkele jaren instrumentaal onderwijs
hebben) tot vergevorderd (niveau D). Aan het eind van de cursus volgt een examen waardoor je een echt
theoriediploma kunt halen, maar dat is niet verplicht.
Er wordt gewerkt met de methode Algemene Muziektheorie van H. Maas en J. v.d. Eijnden. Je krijgt dit
boek tijdens de eerste theorieles. De cursussen worden gegeven door Bob Kanne, afgestudeerd in de
theoretische muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. We hebben per cursus 15 plekken
beschikbaar.
Data:
Theorie A - Woensdag 16.00 -17.00u op 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari - examen - woensdag 22 februari
Theorie B - Woensdag 17.00-18.00u op 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari - examen - woensdag 22 februari
Theorie C - Woensdag 18.00-19.00u op 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari - examen - woensdag 22 februari
Theorie D - Woensdag 19.00-20.00u op 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari - examen - woensdag 22 februari
Locatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem
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Talentontwikkelingsprogramma voor violisten
Docent: Ingrid van Dingstee
Tarief: €400,Ook in seizoen 2022-2023 is het mogelijk om bij Stichting Divertimento vioollessen te volgen bij docenten
Christiane Belt en Helena van Tongeren, de oprichters van Stichting Divertimento, in samenwerking met
violiste Ingrid van Dingstee. Dit programma is opgezet voor leerlingen die graag in hun eigen leefomgeving
willen werken aan een mooie en brede muzikale toekomst. En voor wie dat is weggelegd misschien wel
toewerken naar een toelatingsexamen voor één van de Nederlandse conservatoria. Ook iemand die pas
drie jaar les heeft, en nog niet de aller moeilijkste concerten kan spelen, kan talentvol zijn. Talent is iets wat
je in je hebt. Wij kunnen talent niet kweken, maar wel talentvolle kinderen helpen om zich op het muzikale
en technische vlak zo goed mogelijk te ontplooien. Zo bieden we de kinderen een mooie muzikale
toekomst dicht bij huis. Dit seizoen willen we met de leerlingen die hiervoor kiezen toewerken naar één
van de concoursen die Nederland rijk is, dit is niet verplicht. We hebben voor deze cursus 6 plekken
beschikbaar.
Vioollessen:
Ingrid van Dingstee, vijf uur les op afspraak
Voorspeelavond:
Zaterdag 18 februari 2023
Masterclass:
Peter Brunt, donderdagavond 30 maart 2023
Keuze uit:
Cursus muziektheorie A, B, C of D of
Jazz-improvisatielessen incl. optreden (info zie blz. 16)

Cursus Kleuterviool
Voor kinderen van 4-7 jaar
Docent: Helena van Tongeren
Tarief: €75,- inclusief lesmateriaal en leenviool tijdens de cursus
Je weet het nog niet zeker: is vioolspelen wel echt iets voor mij?
Na deze cursus kleuterviool waarin je de beginselen van het vioolspel leert, weet je vast en zeker of
vioolspelen iets voor je is. De eerste lessen zijn zonder instrument. We werken dan aan lichaamshouding
en leren “droogstrijken” op muziek. Met een speciale stok leer je al hoe je een strijkstok vast moet houden.
Ook leer je hoe je met een viool om moet gaan en hoe alle onderdelen heten. In de eerste lessen doen we
veel bewegingsspellen die naadloos aansluiten op het vioolspelen; zo trainen we op een speelse manier
alvast de fijne motoriek. Na een paar lessen komt het grote moment: je krijgt een viool mee naar huis,
want als je zelf geen viool hebt, kun je deze tijdens de cursus in bruikleen krijgen. We leren hoe een
notenbalk eruit ziet en we leren noten en ritmes lezen d.m.v. gekleurde noten en ritmes op woorden,
zodat de kleuters al snel samen een liedje kunnen spelen.
Alle kinderen krijgen een lespakket mee naar huis, met een oefenstrijkstok, ritmekaartjes,
bladmuziek en na een paar lessen ook een echt instrument. Voor deze cursus zijn 5 plekken
beschikbaar.
Lestijd:
Zaterdag 12.00-13.00u
Data:
10, 17, 24 september, 1, 8, 15 oktober
Presentatie voor ouders:
15 oktober 12.30u
Locatie:
Weltevredenstraat 9, Haarlem
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Stichting Divertimento Haarlem - K.V.K.: 56696108 - Rekeningnummer: NL 75 RABO 0179 9988 89

Draagt u Stichting Divertimento een warm hart toe, word dan Vriend van Stichting Divertimento.
Voor €30,- per jaar bent u al vriend en krijg u twee vrijkaarten voor het jaarlijkse kerstconcert.

Contact:
www.stichtingdivertimento.nl
stichtingdivertimento@gmail.com
www.muziekschoolzuid-west.nl
muziekschoolhaarlemzuidwest@gmail.com

*Teksten en fotomateriaal uit deze brochure zijn eigendom van Stichting Divertimento en mogen niet zonder toestemming gebruikt of vermenigvuldigd worden. Het aanbod is
onder voorbehoud. U kunt aan deze brochure geen rechten ontlenen. De informatie, data en prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten.
**Op alle inschrijvingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op onze website.

