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Faciliteiten:
De Apollo Zomeracademie wordt gehouden op De Warmon-
derhof in Dronten, een opleidingscentrum voor biologische 
landbouw en beschikt over concertzaal en diverse repetitielo-
katies. Er is een eenvoudige overnachtingaccommodatie en is 
er gelegenheid om te zwemmen. Dit jaar zijn er minder kamers 
beschikbaar op de Warmonderhof. Maar er is een uitwijkmo-
gelijkheid om te overnachten in hotel het Galjoen etc. U heeft 
daar de beschikking over een kamer met eigen douche en 
toilet.Wi-Fi en televisie. Alle maaltijden worden genuttigd op de 
Warmonderhof. Ook is er in de directe omgeving een camping 
aanwezig. Toewijzing van de kamers op de Warmonderhof 
geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst van de 
aanmeldingen en toewijzing tot de cursus. 

Adres Warmonderhof: Wisentweg 12, 8251 PC Dronten

deelnemers t/m 18 jaar en conservatoriumstudenten
- cursus (incl. lunch en avondeten)  310,- Euro
- cursus volpension (slaapzaal)   350,- Euro

deelnemers vanaf 19 jaar
- cursus (incl. lunch en avondeten)  400,- Euro
- volpension slaapzaal  (tot 30 jaar)  420,- Euro
- volpension 2 pers. kamer  500,- Euro
(in het Galjoen € 650,-)
- volpension 1 pers. kamer  625,- Euro
( in het Galjoen € 890)

11 t/m 18 aug. 

Kosten:

Apollo Zomeracademie
p/a Karveel 60-02
8242 WK Lelystad
telefoon: 0320-227718
apolloensemble@planet.nl

De Apollo Zomeracademie wordt mogelijk gemaakt door:  
VSB fonds, Rabo coöperatie Fonds Flevoland, 
Provincie Flevoland



Apollo Zomeracademie! 
Een week lang intensief kamermuziek maken, lessen krijgen 
op hoog niveau, (muzikale) contacten en inspiratie opdoen. 
Het accent ligt op het uitvoeren van kamermuziek uit de barok 
en klassiek.
Naast de ensemblelessen zijn er tal van andere activiteiten, 
zoals lezingen, workshops, film, concerten en individuele les-
sen. Aan het eind van de week zijn er openbare deelnemers-
concerten.

Voor wie is deze cursus: 
De cursus wordt gegeven op verschillende niveaus: A, B & C, 
om de cursisten een optimale uitdaging te bieden op hun eigen 
niveau.

De cursus staat open voor individuele deelnemers of bestaan-
de ensembles. Van tevoren worden alle ensembles ingedeeld 
en wordt de muziek thuisgestuurd. Van de deelnemers wordt 
verwacht dat ze de partijen voorbereiden.

Conservatorium studenten of zeer ver gevorderde 
amateurs   De partijen worden bij aanvang van de 
cursus technisch volledig beheerst en ook is de  
partituur bestudeerd. De lessen zijn volledig gericht 
op interpretatie en samenspel.

Vergevorderde amateurs   De partijen worden bij aan-
vang van de cursus beheerst. De lessen zijn gericht 
op samenspel, intonatie, interpretatie.

De gevorderde amateur   De partijen zijn bij aanvang 
ingestudeerd. De lessen zijn gericht op: techniek, 
ritmiek en intonatie. Samenspel en interpretatie.

A

B

C

Er wordt gespeeld op moderne stemming (a1 440 Hz)  
en barokstemming (a1 415 Hz).

Docenten (onder voorbehoud):

Het docententeam bestaat uit vaste leden van het Apollo 
Ensemble met ruime ervaring in kamermuziek uit verschillende 
stijlperiodes. Zij zijn ervaren bespelers van zowel modern als 
authentiek instrumentarium. Naast hun werkzaamheden in  
het Apollo Ensemble zitten zij in internationale ensembles  
en orkesten over heel de wereld. Deze ervaringen worden 
ingebracht in het Apollo Ensemble en gedurende de  
zomeracademie overgebracht op de deelnemers.
Voor de persoonlijke cv’s zie: www.apollo-ensemble.nl

Aanmelden:
Aanmelden kan vanaf nu tot uiterlijk 1 mei. Om ensembles 
goed op niveau in te kunnen delen wordt gevraagd om te 
komen voorspelen, of een DVD opname van je spel te sturen 
(5 à 10 minuten). Het gaat om een stuk uit de 17e of 18e eeuw. 
De audities vinden plaats 24-25 mei. Na 25 mei hoor je binnen 
3 dagen of je ook daadwerkelijk geplaatst kunt worden. Er is 
een maximum van 50 deelnemers en beperkingen i.v.m. de 
samenstelling van de ensembles kunnen gelden. 

Achternaam:    
Voornaam:   M  V  
Geboortedatum:    
 
Adres:    
Postcode:    
Woonplaats:    
Land:    

Telefoonnummer:    
Emailadres:    

Instrument:     
Toonhoogte:   440 Hz  415 Hz

Docent/ Instituut (naam en telefoonnummer)
    
    

Ik kom   alleen  met ensembleleden

  Ik kom voorspelen   
  Ik stuur een video/dvd opname van 5 à 10 min.
  Ik geef me op voor niveau :  A    B    C

Opmerkingen: 

Ik maak gebruik van de overnachtingsmogelijkheid in 
Warmonderhof / Galjoen:

  Nee                      

  Ja    slaapzaal
   2 pers. kamer    Galjoen   
   1 pers.kamer     Galjoen
Vegetarisch   ja   nee

Aanmeldingsformulier 2013

David Rabinovich, viool  

Tamara Mkrtychyan, viool en altviool 

Annelies Schraa, blokfluit 

Peter Tabori, hobo

Thomas Oltheten, fagot 

Marion Boshuizen, clavecimbel 

Sergei Istomin, cello 

Michiel Niessen, luit 

Het Rietfonds stelt één beurs ter beschikking voor 

een buitengewoon getalenteerde en gemotiveerde 

cursist. (Voor de richtlijnen zie onder Rietfonds op de website)

Let op! 
www.apollo-ensemble.nl


