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Zomercursus barok voor strijkers

&

2-daagse cursus hoborieten maken
dinsdag 22 t/m vrijdag 25 augustus 2017

“De Olde Stoeve” in Nieuwolda
The Northern Consort organiseert deze zomer met haar TNC Lab een zomercursus
voor amateurmusici die geïnteresseerd zijn in barokmuziek. Strijkers zijn welkom
voor ensemble- en privéles, hoboïsten kunnen zich bijscholen in het rietenatelier en
ook meespelen in het “Stoeve-ensemble”. Deze brochure vertelt u meer over de
inhoud van de cursus en wijze van inschrijving.

VOOR WIE

VIOLISTEN, ALTVIOLISTEN, CELLISTEN
Deze midweek-zomercursus is geschikt voor gevorderde amateurstrijkers die al een tijdje op een
barokinstrument spelen. Ook goede, ervaren amateurs die een modern instrument bespelen en
zich graag (verder) bekwamen in de barokke manier van spelen, zijn welkom. Het is dus niet
noodzakelijk dat u in het bezit bent van een barokinstrument.
De cursus biedt een mix van serieuze coaching, intensief werken aan het eigen leerproces, heerlijk
samenspelen en natuurlijk gezellig samen eten en ontspannen.
HOBOÏSTEN
Op dinsdag 22 en woensdag 23 augustus is het hoborieten-atelier geopend. Hoboïsten die
behoefte hebben aan richting en structuur bij het maken van hun rieten kunnen hier terecht. Elk
niveau is welkom, alle soorten hobo’s, speciaal ook barokhobo’s. In overleg is het voor barokhoboïsten mogelijk om in het “Stoeve-ensemble” mee te spelen.

WAAR

Ver weg van alle lucht- en horizonvervuiling, midden tussen het
wuivende graan waar in de 13e eeuw nog een Benedictijner klooster
stond, ligt nu een schitterende, rustieke familieboerderij uit 1896. Het
woonhuis mag dan wel ruim 100 jaar oud zijn, de voorzieningen zijn
geheel van deze tijd. Buiten is een enorm terras en veel land.
Binnenshuis is veel ruimte om te musiceren, te ontspannen en te eten.
Er zijn ook 7 slaapkamers.

Hanneke Wierenga eigenaar van Violinder, een praktijk voor onconventionele
vioolles in Groningen.
PROGRAMMA
Ik ben afgestudeerd orthopedagoog en violiste, heb de conservatoriumopleidingen
viool
en barokviool gedaan. De afgelopen jaren combineerde ik diverse functies in de
hulpverlening met musiceren op (inter)nationale podia en het geven van vioolles aan
volwassenen en kinderen. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat veel leerlingen troost,
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is ook voor volwassenen prachtig en verrijkend, terwijl het ondertussen een gunstig effect
heeft op geheugen, spraak, planning en begrip.

De hoboïsten zijn op dinsdag en woensdag druk doende met het maken en verbeteren van hun
rieten. Met ruim 30 jaar ervaring geeft Vincent, coachend en adviserend, leiding aan hun
leerproces. Desgewenst kun men ook intekenen voor hoboles. Barokhoboïsten die belangstelling
hebben voor deelname aan het ensemble, kunnen zich hiervoor aanmelden.

BROOD &
SPELEN

De woensdag is een speciale verwendag voor cellisten. Onze
gast is dan de veelgevraagde celliste Barbara Kernig uit
Amsterdam, o.a. verbonden aan de Akademie für Alte Musik
Berlin en De Nederlandse Bachvereniging. Zij werkt deze hele
dag met de cellisten aan techniek, frasering, interpretatie, enz.

We worden deze intensieve, muzikale dagen goed verzorgd door een professionele kok. Allia
Doorten van La Bouche Foodbreak bereidt ons ontbijt, de lunch en het diner. Deze maaltijden
zijn bij de cursusprijs inbegrepen. We beloven u heerlijk, verantwoord eten. Drankjes in de
avond zijn voor ieders eigen rekening.
In dit wonderschone deel van het Groninger land zijn de fiets- en wandelroutes onbeperkt en
van harte aanbevolen. Er liggen diverse boekjes en routes voor u klaar, u kunt zich ook
aanmelden voor een huurfiets. Verder nodigt de enorme tuin van “De Olde Stoeve” uit voor elk
literair, sportief of ontspannend vermaak…

WIE EN WIE

Hanneke Wierenga is afgestudeerd orthopedagoog en violiste,
heeft de conservatoriumopleidingen viool en barokviool gedaan.
Al jaren combineert ze het musiceren op internationale podia en
de programmering van haar eigen Northern Consort met het
lesgeven en coachen van liefhebbers van barokmuziek. Haar
eigen passie voor de muzikale taal uit de 17e en 18e eeuw brengt
ze bevlogen en deskundig over op haar leerlingen, die in
datzelfde enthousiasme vaak snel de essentie oppikken en
ongemerkt oude gewoonten en onzekerheden overwinnen.
Vincent van Ballegooijen studeerde hobo bij Han de Vries
(Amsterdam) en barokhobo bij Ku Ebbinge (Den Haag). Na
enige jaren werkzaam te zijn geweest bij het toenmalige NFO
in Groningen, richtte hij zich vanaf 1989 volledig op het
bespelen van historische hobo's. Hij speelde in vele ensembles
en orkesten in heel Europa, waarmee hij ook talrijke tournees
en opnames maakte, zoals Concerto Köln, Haydn Sinfonietta
Wien, Les Amis de Philippe, Les Arts Florrissants en Concerto
Farinelli. In 2002 richtte hij zijn eigen ensemble The Northern
Consort op, dat sinds die tijd al meer dan 70 multidisciplinaire
concertprogramma’s op de planken heeft gebracht. Vincent is
eigenaar van ViB Reeds, een atelier voor hoborieten.

Barbara Kernig begon haar muzikale studie bij Johannes
Goritzki in Düsseldorf. Daarna trok ze naar Amsterdam
waar ze eerst haar studie op moderne cello afrondde.
Vervolgens stortte ze zich op haar geheime liefde, muziek
uit de 17de tot de 19de eeuw, op authentieke instrumenten.
Inspirerend daarbij was dat ze hier in Nederland werd
omgeven door pioniers uit de oude muziekbeweging zoals
Anner Bijlsma, Gustav Leonardt, Jaap ter Linden en Wilbert
Hazelzet. Sindsdien heeft ze in vele Europese
barokorkesten (Les Musiciens du Louvre, Orkest van de
Achttiende Eeuw) en ensembles meegewerkt.
De laatste jaren concentreert haar werk zich vooral op de Akademie für Alte Musik Berlin, de
Rheinische Kantorei en Das Kleine Konzert onder leiding van Hermann Max en de Nederlandse
Bachvereniging. Bovendien speelt ze graag kamermuziek met The Northern Consort in
Groningen of met haar duo van twee violoncelli, 'Les Deux Tortues'.

KOSTEN
STRIJKERS
De prijs voor deze midweek-barokcursus is 390,- all-in.
Hierbij zijn inbegrepen de lessen, ensemble-coaching, 3 maaltijden per dag en het
onderkomen. Alleen de avonddrankjes zijn voor uw eigen rekening.
HOBOÏSTEN
De prijs voor 2 dagen coaching bij het maken van hoborieten en eventuele hobolessen is 175,all-in. Hierbij zijn 3 maaltijden per dag en ook het onderkomen inbegrepen. Alleen de
avonddrankjes zijn voor uw eigen rekening.
Als u de rest van de week ook wilt deelnemen aan het “Stoeve-ensemble”, neemt u dan even
contact met ons op.
De slaapplaatsen zijn geen 1-persoonskamers. U deelt dus een kamer met meerdere cursisten.
In overleg is het ook mogelijk om een tent op te slaan in de tuin van “De Olde Stoeve”.

KOSTEN390,- strijkers (all-in)

INFORMATIE & AANMELDING:
contact@northernconsort.nl
TENTJE
06-33608314
175,- hoborieten (all-in)

