Jong Divertimento
Een jaar heerlijk samenspelen! Seizoen 2016-2017

Muziekles is leuk, maar als je kan gaan samenspelen dan
houdt het plezier niet meer op! Pak je viool, alt of cello en
kom leren samenspelen in Jong Divertimento waar
kamermuziek begint!
In seizoen 2016 en 2017 heeft Stichting
Divertimento weer een aantal unieke projecten
georganiseerd.
Jong Divertimento: een gezellig orkest voor strijkers
t/m 12 jaar, een fijne opstap naar de kamermuziek
waar je geleidelijk alle aspecten van het samenspel
onder de knie kunt krijgen. Helena van Tongeren en
Christiane Belt leiden dit ensemble en brengen de
jonge strijkers stap voor stap alle aspecten van het
samenspel bij. Zowel het leren luisteren naar elkaar
als het elkaar aangeven en op elkaar reageren zijn
belangrijke dingen. De concerten zijn zonder
dirigent, en de solisten zijn de orkestleden zelf! Het
kerstconcert is een groot evenement samen met
Divertimento Jeugdstrijkorkest waar dit jaar ook een
koor bij betrokken is. Het sfeervolle concert zal
worden bezocht door een groot publiek.

Voor meer informatie zie onze website:
www.stichtingdivertimento.nl
of mail: jongdivertimento@gmail.com

Uniek aan Jong Divertimento is dat eigenlijk
iedereen die een goed gehoor heeft (en) goed
noten kan lezen en minimaal een jaar les heeft
mee kan doen. Helena en Christiane passen de
partijen aan op de persoonlijke mogelijkheden,
zodat musiceren in Jong Divertimento voor alle
spelers een uitdaging blijft!! Leerlingen ouder
dan 12 jaar kunnen doorstromen naar het
Divertimento Jeugdstrijkorkest. Dit orkest werkt in
tegenstelling
tot
Jong
Divertimento
in
projectvorm omdat dit beter samen gaat met
drukke schoolactiviteiten, maar de werkwijze is
gelijk.

Kijk op de achterzijde voor meer informatie over onze projecten in seizoen 16-17
Het zal wederom een seizoen vol leerzame en leuke projecten worden.

Overzicht Jaarprogramma
September t/m december 2016:
Kinderboekenweek: mooie muziek, super gezellig repetitieweekend en natuurlijk mooie concertlocaties!
Het eerste project zullen we een programma rond de Kinderboekenweek instuderen, verhalen en muziek
komen dicht bij elkaar.
Kerstliederen: In november en december zullen we kerstliederen instuderen en die samen met
Divertimento jeugdstrijkorkest en het Vrijeschool Ouderkoor uitvoeren in het traditionele kerstconcert.
Tijdens het repetitieweekend zijn naast Helena en Christiane ook twee ervaren Divertimento-moeders
aanwezig om de jongste leden, waar nodig, extra aandacht te geven.
Repetitie data:
Woensdagmiddag 17:00-18:15 uur van 7 september t/m 14 december 2015
woensdag 30 november educatief muzikaal sinterklaasspel 17:00-18:15
Locatie:
Vrije Muziekschool Haarlem, Weltevredenstraat 9 (tenzij anders vermeld)
Repetitieweekend:
1 t/m 2 oktober
Programma:
Een afwisselend programma rond de Kinderboekenweek.
Vanaf november:
Sfeervolle kerstliederen en Carols met winter en kerst als thema, m.m.v. Vrijeschool Ouderkoor.
Concerten:
Kinderboekenweekconcert
- zondagmiddag 9 oktober 2016 15:00 uur
Kerstconcert
- vrijdagavond 16 december 2016 19:30 uur
Houd voor de concerten altijd rekening met een voorrepetitie vanaf 2 uur voor aanvang.

Februari t/m juni 2016:
Oude meesters: In het voorjaar hebben we veel tijd om een nieuw programma in te studeren met de
mogelijkheden om solo te spelen zoals we dat in Divertimento gewend zijn. Laat ons weten of je graag een
solo speelt, dan kunnen wij samen met je docent kijken welke stukken er geschikt zijn.
Repetitie data:
Woensdagmiddag 17:00-18:15 uur van 1 februari t/m 14 juni 2016
Repetitiedagen:
Zondag 21 mei van 12:00-16:00 uur
Locatie:
Vrije Muziekschool Haarlem, Weltevredenstraat 9 (tenzij anders vermeld)
Programma:
We denken aan Vivaldi, Telemann, Bach en Händel.
Concerten:
Try out concert te Haarlem- zaterdag 17 juni - 14:30 uur
Zomerconcert te Haarlem - Zondag 18 juni - 15:00 uur
Houd voor de concerten altijd rekening met een voorrepetitie vanaf 2 uur voor aanvang.
Kosten:

210 euro voor een heel Jong Divertimento seizoen.

Schrijf je nu in via deze link: Online inschrijfformulier Jong Divertimento seizoen 2016-2017

