ICO Centrum voor
Kunst & Cultuur
- Muziek
- Beeldend
- Dans
- Schrijven
- Theater
- Nieuwe media
- Onderwijsprojecten
- Exposities
- Opnamestudio
- Voorstellingen
- Verhuur zalen en faciliteiten
Bezoekadres
Zuidhaege 2 te Assen
Postadres
Postbus 255
9400 AG Assen
tel. (0592) 30 57 00
fax (0592) 30 57 39
e-mail: info@ico-assen.nl
www.ico-assen.nl
Openingstijden
administratie:
maandag t/m vrijdag
9.00 uur - 17.00 uur

PROGRAMMA
09.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
		
11.00 uur
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
12.15 uur
12.45 uur
		
14.00 uur
14.15 uur
		
		
		
		
		
		
		
16.00 uur

Kosten:
		

Opgaveformulier
Binnenkomst en betaling
Concert Quintessens
Pauze met daarin markt met o.a. BLOKFLUITATELIER: 		
aankoop nieuwe blokfluiten of advies over blokfluiten bij
Jan Goorissen; bladmuziek, Cd’s, enz.
Aanvang 1e workshopronde
- GROOVY! Improviseren op een groove (B t/m D niveau).		
Docent: Jan Goorissen (alle leeftijden)
- Kids United! Voor AMV leerlingen met blokfluit en beginnende
blokfluitisten. Meerstemmig leren spelen in o.a. the River!
Docent: Ton Le Coultre
- Delen uit ‘Requiem’ van W.A. Mozart* voor
blokfluitensemble gearrangeerd. Zeer gevorderde solisten (C/D 		
niveau) en ervaren ensemblespelers (eind B- begin C niveau).
Docent: Peter van der Wateren
- RECORDERS UNLIMITED* geschreven speciaal voor deze
BLOKFLUITDAG door Daniel Hellbach (de componist van o.a. 		
Pictures en Rock it!). Deze swingende compositie beleeft zijn
WERELDPREMIÉRE in ASSEN!! (B t/m D niveau)
Docent: Jeroen van Lexmond (Alle leeftijden)
Pauze met markt
Gezamenlijke repetitie met alle deelnemers:
the River van Rosin
Pauze
Aanvang 2e workshopronde
- GROOVY! Zie 1e workshopronde
- Kids United! Zie 1e workshopronde
- Drie madrigalen voor blokfluitkwartet (s-a-t-b) van 		
Jacques Arcadelt* ritmisch en melodisch zeer afwisselend.
(eind B- begin C niveau)
Docent: Peter van de Wateren
- RECORDERS UNLIMITED Zie 1e workshopronde
Afsluiting met presentatie van deelnemers.
Ook toegankelijk voor publiek!
volwassenen		
kinderen (t/m18)

€ 25,- (ICO VIPcard € 22,50)
€ 15,- (ICO VIPcard € 12,50)

Het aantal plaatsen per workshop is beperkt, dus wees er snel bij!
Lunch, koffie, thee, frisdrank is in het ICO aan de bar verkrijgbaar.
Eigen muziekstandaard meebrengen (MET NAAM erop!)
* Na ontvangst van aanmelding sturen wij u de bladmuziek toe.
Voor meer info over de workshops zie: www.ico-assen.nl

Ondergetekende,
naam + voorletters:
adres:
postcode:

woonplaats:

tel. (werk):

(privé):

giro/bankrek. nr.:
e-mail adres:
schrijft met inachtneming van de algemene bepalingen van het ICO (deze zijn op
te vragen bij het ICO) in als cursist(e):
voornaam + achternaam:
geboortedatum:
voor: ‘BLOKFLUIT UNLIMITED’
Kids United (beide workshoprondes)
1e workshopronde			

2e workshopronde

GROOVY				
Requiem niveau:
B/C
C/D
Recorders Unlimited			

GROOVY
Drie madrigalen
Recorders Unlimited

Kruis per ronde één workshop aan.
bespeelt de volgende fluit:
				
				

sopraan		
alt			
groottenor		

tenor
bas
grootbas

voorkeur:
wenst lunchpakket a €5,handtekening:

		

datum:

Deze inschrijfkaart volledig ingevuld opsturen voor 10 februari naar:
ICO Centrum voor Kunst & Cultuur
Postbus 255
9400 AG Assen

