Markant Apeldoorn organiseert in samenwerking met het
Utrechts Centrum voor de Kunsten

Dubbelrietdagen
Barokhobo & Barokfagot
coaching door barokspecialisten
•

Kennismaken en samenspelen met andere (barok)hoboïsten en –fagottisten?

•

Gecoacht worden door barokspecialisten?

•

Unieke barokmuziek uitvoeren, speciaal gecomponeerd voor dubbelrietblazers?

•

Een lekker lange rietenles en tot een goed spelend riet komen?

•

Nooit zelf een riet gemaakt en dat eens willen proberen?

•

De kunst afkijken bij anderen?

•

Graag iets willen weten van barokinstrumenten?

Dat kan allemaal tijdens de dubbelrietdagen voor barokhoboïsten en barokfagottisten. Georganiseerd door Markant, centrum voor Kunsteducatie in
Apeldoorn in samenwerking met het Utrechts Centrum voor de Kunsten.
Andere geïnteresseerden zijn als bezoekers gratis welkom!
Docenten: Nienke van de Meulen & Onno Verschoor (hobo) en Henriëtte
Bakker (fagot).

Workshop Oboeband
barok blaasensemble
‘Oboeband’ (barokhobo’s en barokfagotten)

Presentatie Oboeband
barok blaasensemble
‘Oboeband’ (barokhobo’s en barokfagotten)

We studeren unieke barokke blaasmuziek
in o.l.v. een barokspecialist. Er is plek voor
hobo’s, oboi d’amore, tailles (althobo’s),
oboi da caccia en fagotten. Bij voldoende
animo wordt de bladmuziek een aantal
dagen vooraf per e-mail toegestuurd.
Toehoorders zijn gratis welkom.

De rietenmiddag in Apeldoorn wordt
afgesloten met een presentatie in een
mooie concertruimte. Er wordt barokke
blaasmuziek gespeeld die is ingestudeerd
tijdens de workshop ‘Oboeband’ in Utrecht
op 4 februari. Toehoorders zijn gratis
welkom.

Datum:
Tijd:
Locatie:

Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 4 februari
19.30-21.30
Utrechts Centrum voor de
Kunsten, Domplein 4

Workshop barokhobo- en barokfagotrieten maken
Voor hoboïsten en fagottisten. Ervaring met
rietenmaken is NIET nodig.
Na deze workshop ga je naar huis met een
spelend riet. Natuurlijk kun je ook terecht
voor het afwerken van je eigen rieten. Neem
zoveel mogelijk je eigen gereedschappen
en materialen mee. Bezoekers die ‘de kunst
willen afkijken’ zijn gratis welkom!
Datum:
Tijd:
Locatie:

zaterdag 7 februari
12.00-16.30
Markant Apeldoorn,
Nieuwstraat 379

zaterdag 7 februari
17.00-18.00
Doopsgezinde kerk
Apeldoorn, Paslaan 6

Algemene informatie
Kosten: € 35,- voor deelname aan beide
dagen; toehoorders gratis. Er kan ook
gekozen worden voor één van de dagen, de
kosten blijven gelijk.
Inschrijven voor de workshops en
presentatie via: www.markantapeldoorn.nl/
dubbelrieten of met een inschrijfformulier
(055-5213967 / info@markantapeldoorn.nl)
Cursuscode:
MCKMVW-14030
Stemming:
415Hz.
Meer informatie: onno.verschoor@
markantapeldoorn.nl
Inschrijven voor: 31 januari 2015
U krijgt persoonlijk bericht of de workshops
doorgaan.

