Divertimento Jeugd Blazersensemble:

Project I - najaar en kerst 2019:

Het Divertimento Jeugd Blazersensemble is een gezellig ensemble speciaal voor jeugdige blazers t/m 18 jaar die graag op een plezierige manier werken aan het klassieke en romantische
repertoire. Het 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 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.

In het najaar gaan we aan de slag met laatromantische componisten die graag
gebruik maakten van hun vaderlandse cultuur als inspiratiebron. Muziek met
volksliederen, volksverhalen of sagen als basis.

Het Divertimento Jeugd Blazersensemble werkt in korte projecten. Dit is een bewuste keuze;
de ervaring leert dat dit beter te combineren is met andere hobby’s naast het schoolwerk dan
wekelijkse repetities. Daarbij geeft deze intensieve samenwerking een hechte groepsband die
ook muzikaal tot uiting komt.

Niveau:

Het instroomniveau voor het Divertimento Jeugd Blazersensemble is:
Alle blazers met enige instrumentbeheersing kunnen meedoen met het ensemble. Als het nodig is, worden
de partijen aan het niveau van de leerling aangepast.

Instrumenten:

Op het programma staan o.a. de Peer Gynt Suite van Grieg voor de Blazers
alleen en de Second Waltz van Sjostakovitsj samen met het Divertimento Jeugdstrijkorkest.

Repetities op woensdagavond van 18.30-20.00 uur*:

6, 13, 20, 27 november & 4 december 18.30-20.00u

Concerten en activiteiten:

11 december 2019 		
15 december 2019		

- Generale repetitie van 16.30-17.30u op Weltevredenstraat 9
- Kerstconcert, Groenmarktkerk te Haarlem 15.00u, generale 13.00u

*Dit project sluit naadloos aan op de Divertimento Muziekweek. Je kunt er voor kiezen om een combinatie
te doen. Tijdens deze kampweek is het ook mogelijk om je diploma theorie A te halen. Meer informatie over
dit kamp is te vinden op pag. 16.

Voor blaasinstrumenten die ook in een symfonieorkest voorkomen:
dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet, trombone en tuba.

Project II - voorjaar 2020:

Aanvullende informatie:

Solo en tutti.
Vind je het leuk om samen met andere blazers muziek te maken of wil je een mooie solo spelen? Dan is het
voorjaarsproject van het blazersensemble iets voor jou.

Bladmuziek: Map met bladmuziek krijg je ruim van tevoren thuisbezorgd
Auditie: Geen audities, bij twijfel overleg met docent
Locatie: HART muziekschool, Kleine Houtweg 18
Artistieke leiding: Bob Kanne
Kosten: €100,- per project / €150,- voor een heel seizoen / €300,heel seizoen + Divertimento Muziekweek incl. theorie A of B
Aanmelden: www.stichtingdivertimento.nl

We gaan een aantal stukken instuderen met daarin ruimte om niet alleen te werken aan samenspel, maar
ook, als je dat wilt, solistisch wat van je te laten horen.

Repetities op woensdagavond van 18.30-20.00 uur:
4, 11, 18, 25 maart, 1 en 8 april 2020

Concerten en activiteiten:

8 april 2020 			
- Generale repetitie
11 april 2020 			
- Concert, Rosenstock Huessy Huis, 15.00u, generale 13.00u

12.

13.

