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Masterclassweekend kamermuziekensembles
Rietveldtheater Delft 27 & 28 juni 2015
Voor zangers, instrumentalisten en combinaties
Duo, Trio, Kwartet, Kwintet, Sextet, Septet, Octet
Doelgroep: Gevorderde amateurs (die een
podiumrijp programma kunnen voorleggen).

Op 27 & 28 juni 2015 organiseert De Nederlandse Concertstichting in
samenwerking met Muziekburo Marée een masterclassweekend
‘kamermuziekensembles’ in het Rietveldtheater in Delft. De masterclasses
worden gegeven door Raaf Hekkema, Jelte Althuis en Maria van Nieukerken.
Drie begeesterde musici/docenten/dirigent.
Raaf Hekkema en Jelte Althuis hebben in ruim 25 jaar een glansrijke carrière
weten op te bouwen als leden en mede-oprichters van het Calefax
Rietkwintet. Ze worden over de gehele wereld uitgenodigd om klassieke
muziek te presenteren en te doceren. Maria van Nieukerken is dirigent en
artistiek leider van het professionele kamerkoor PA’dam van Toonkunst
Rotterdam en Kamerkoor Toonkunst Rotterdam. Zij is per november 2012
benoemd tot lid van de muziekcommissie van de Europese korenfederatie
Europa Cantat

Focus masterclasses:
De masters willen alle ensembles graag de vrijheid geven om hun eigen
‘leerdoel’ vast te stellen. Dit kan voorafgaand aan het weekend geformuleerd
worden of tijdens het weekend besloten worden in samenspraak met de
masters. Hiernaast is ieders focus gericht op: Een intens contact in de muziek
realiseren, tussen de spelers onderling en met hun publiek! NB: Alle ensembles
krijgen les van alle docenten, tenzij tijdens het weekend blijkt dat een andere
opzet beter is. Lesuren per ensemble circa 4 à 5 uur verdeeld over het
weekend. Eventueel is er gelegenheid tot individuele coaching op je
instrument.
Programma zaterdag 27 juni:
 Masterclasses 9:15 – 18:30 uur,
 Gezamenlijke ‘bijzondere’ presentatie-avond door musici en masters
20:30 – 22:15 uur. ( Deelname in principe verplicht)
Programma zondag 28 juni:
 Masterclasses 09:30 – 11:15 | 13:00 – 16:15 uur
 Recital Raaf Hekkema (in Ongehoord Subliem) 11:30 – 12:30 uur
 Eindconcert door ensembles 16:30 – 17:15 uur

Kosten deelnemers Masterclassweekend € 60 p.p.
(Inbegrepen: masterclasses, toegang presentatie-avond, toegang
recital Raaf Hekkema, lunches, koffie, thee op de zaterdag en de
zondag. * Willen we met elkaar dineren op de zaterdagavond, dan
wordt ter plekke (tegen een geringe vergoeding) een maaltijd in ‘huis’
gehaald).

Aanmelden masterclassweekend: Henny.maree@ziggo.nl .
Na aanmelding ontvangt u meer gedetailleerde informatie.
Het masterclassweekend wordt mede mogelijk gemaakt door:

