Divertimento Jeugdstrijkorkest Voorjaarsproject 2017:
Het voorjaarsproject staat in het teken van het Mondriaanjaar. Mondriaan was naast kunstenaar een groot
muziekliefhebber. Zijn vroege werk bevat o.a. tekeningen van zijn vioolspelende neef. Voor zijn vertrek naar Parijs
was Beethoven zijn favoriete componist. Later ontplooide hij zijn liefde voor de Jazz en daarna de nieuwe Boogie
Woogie muziek. Zo noemde hij zijn laatste twee werken: Broadway Boogie Woogie en Victory Boogiewoogie.
Dit project maakt het Divertimento Jeugdstrijkorkest dezelfde muzikale reis als Mondriaan in zijn leven maakte. De
leden krijgen de kans om n.a.v. een compositie naar keuze uit het Divertimentorepertoire een “eigen Mondriaan” te
schilderen. Deze schilderijen worden tentoongesteld tijdens onze concerten.

En de solisten…
zijn de orkestleden zelf…
Bovenstaand Divertimento motto wordt dit project weer naar voren gehaald. In dit project krijgen de leden weer de
kans om solo te spelen. Een zeer leerzame en waardevolle belevenis voor zowel de solisten als de leden die in het
orkest zitten. Uiterste concentratie, goed luisteren dwingt de leden tot goed en uniek samenspel. Uiteraard
ontbreekt ook dit project een gezellig repetitieweekend in Austerlitz niet!

Data:
Woensdag 8 en 15 maart

18.30-20.00u

Vrij 17 t/m zon 19 maart
Woensdag 22 maart
Zaterdag 25 maart
Woensdag 29 maart
Donderdag 6 april
Zondag 2 april
Zaterdag 8 april
Zondag 9 april

18.30-20.00u
14.00-16.30u
18.30-20.00u
18.30-20.30u
13.00-15.00u
12.30-17.30u
13.00-17.00u

Partijstudie- en groepsrepetities
(niet verplicht maar wel handig en verstandig)
Repetitieweekend in Austerlitz (locatie: Merel)
Repetitie
Workshop “Eigen Mondriaan” schilderen
Repetitie
Generale-repetitie
Concert Philharmonie Haarlem
Concert Reinaldahuis - Haarlem
Concert en Expositie - Haarlem

Repertoire:
Leeftijd:
Auditie:

Van Beethoven tot Boogie Woogie
Divertimento Jeugdstrijkorkest is voor strijkers van 11-18 jaar (Middelbare scholieren)
Wij hebben géén audities maar er is altijd overleg met je docent. Omdat we de concerten zonder
dirigent spelen is een goed gehoor en vooraf studeren noodzakelijk!
Bladmuziek: Voor de voorjaarsvakantie ontvangt iedereen een map met partijen.
Locatie:
Weltevredenstraat 9 te Haarlem (tenzij anders vermeld)
Contributie: 110E, inclusief een geheel verzorgd repetitieweekend en schilderworkshop.
Alles op basis van eigen vervoer.
Info & vragen: www.stichtingdivertimento.com/ stichtingdivertimento@gmail.com
Aanmelden: Inschrijven en betalen kan via onderstaande link.
online inschrijfformulier voorjaar 2017

Als u alle stappen goed doorlopen hebt ontvangt u direct uw bevestiging via e-mail.

