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Jury
De jury bestaat o.a. uit:

Jan Gras (voorzitter), directeur Agora Lelystad

Erik Bosgraaf, Blokfluitist

David Rabinovich, artistiek leider Apollo Ensemble

Thomas Oltheten, zakelijk leider Apollo Ensemble

Aanmelden
Aanmelden kan vanaf nu, tot uiterlijk 15 september. Deelname 

geschiedt op volgorde binnenkomst. Het is mogelijk om aan 

het concours en aan een workshop/masterclass deel te  

nemen. Voor het Telemann orkest en het blokfluitorkest geldt 

de moderne toonhoogte a1 = 440Hz. 

Concours en masterclass staan ook open voor barokspelers 

Met dank aan: provincie Flevoland, gemeente Lelystad,  

CKV de Kubus, Agora Lelystad

Stichting Apollo Ensemble 

t.a.v. de administratie

Karveel 60-02    

8242 WK LELYSTAD

www.apollo-ensemble.nl

t: 0320 22 77 18 

e: apolloensemble@planet.nl

bank: ING 241533

KvK 41246517

Ik schrijf mij in voor de Telemanndagen

van 30 sept. tot en met 2 okt. 2011.

Concours   25,-

Telemannorkest   25,-   35,-

Blokfluitorkest   25,-   35,-

Masterclass   25,-   35,-

Totaalbedrag:

Naam:    

Adres:    

Telefoon:    

Email:    

Instrument:    

Geboortedatum:    

Ik kom:   alleen    

   samen met:

Naam:    

Voor masterclass: graag opname meesturen. Beoordeling 

van de opname gaat op volgorde van binnenkomst. 

Voor ensembles: graag ingevulde formulieren bundelen

Na aanmelding volgt een bevestiging per email en kan het 

verschuldigde bedrag worden overgemaakt op ING 241533 

t.n.v. stg. Apollo o.v.v. Telemanndagen

Telemanndagen – stichting Apollo

p/a Karveel 60-02

8242 WK Lelystad

Doe mee 
aan!!!

Erik Bosgraaf, Blokfluitist

Foto: Marco Borggreve

Inschrijfformulier



Georg Philipp Telemann is de componist met de meeste 

sterren achter zijn naam. Niet alleen was hij de meest 

productieve componist aller tijden, ook was hij de meest 

diverse, richtte hij het eerste muziektijdschrift op, bedacht 

hij het strijkkwartet en was hij een cross-over componist. 

Nog steeds wordt zijn muziek op alle niveaus veelvuldig 

gespeeld. Daarom dit festival, voor iedereen die Telemann 

speelt, zingt of er graag naar luistert. 

Erik Bosgraaf, winnaar Nederlandse Muziekprijs 2011, 

docent aan het Conservatorium van Amsterdam en inter-

nationaal bekend blokfluitist, verleent zijn medewerking 

aan deze dagen als jurylid, solist en docent.

 

Het festival bestaat uit verschillende activiteiten: 

een concours voor amateurs, workshops voor amateurs 

waarbij o.a. opgetreden wordt samen met Erik Bosgraaf, 

masterclass en een concert door het Apollo Ensemble. 

Maar ook voor de allerjongsten is er via het CKV de Kubus 

een mogelijkheid mee te spelen met Erik Bosgraaf.

Tijdschema
Telemann

  Vrijdag 30 september: CKV de Kubus Lelystad

19:00   Opening van de Telemanndagen door  

erik Bosgraaf (Telemann Fantasieën voor 

blokfluitsolo) 

19:30  eerste ronde concours

  Zaterdag 1 oktober: CKV de Kubus Lelystad

9:00 – 13:00  Vervolg eerste ronde concours

14:00 – 17:00   Parallelsessies masterclass,  

Telemannorkest, Blokfluitorkest

  Zaterdag 1 oktober: agora Lelystad, kleine zaal

20:30   Concert apollo ensemble  

bekendmaking finalisten

  Zondag 2 oktober: CKV de Kubus Lelystad

12:00 – 14:00   Telemann orkest en Blokfluitorkest 

generale repetitie

15:00 – 16:00  Finale 

16:15 – 17:00   Concert met optredens van Telemann-

orkest, Blokfluitorkest (met solist erik 

Bosgraaf) en Masterclassdeelnemers

17:30                Uitslag concours

Aanmelding en kosten
Concours: open voor alle amateurmusici (vocaal en instru-

mentaal). Een compositie van Telemann, maximaal 10 min., 

naar eigen keuze.

Omdat het concours voor amateurs is, is er geen begeleider 

aanwezig. Alle deelnemers, dus ook eventuele begeleiders, 

dienen amateurspelers te zijn! Een clavecimbel, kistorgel en 

een piano zijn aanwezig.

De voorrondes zijn openbaar en vrij toegankelijk.

Het concours kent 2 categoriën, deelnemers t/m 20 jaar en 

boven 20 jaar.

Kosten: € 25,- pp (inclusief concert Apollo Ensemble en  

Finale Concours&Concert)

Telemannorkest: open voor strijkers, clavecimbel, luit,  

gitaar, blazers (hobo, dwarsfluit,fagot).

Wat: Telemann, Die Klingende Geographie

Dirigent: David Rabinovich

Kosten:  € 25,- voor jongeren t/m 20 

€ 35,- voor volwassenen

Deelnemers krijgen de muziek, een toegangskaart voor 

concert Apollo Ensemble, een toegangskaart voor Finale 

concours&concert, en spelen op het finaleconcert.

Blokfluitorkest: voor blokfluitisten

Wat: blokfluitconcert in F van Telemann

Dirigent: Annelies Schraa

Solist: Erik Bosgraaf

Kosten:  € 25,- voor jongeren t/m 20 jaar 

€ 35,- voor volwassenen

Deelnemers krijgen de muziek, een toegangskaart voor 

concert Apollo Ensemble, een toegangskaart voor Finale 

concours&concert, en spelen op het finaleconcert.

Masterclass: voor amateurs met goed niveau en muziek-

vakstudenten. Ensembles (triosonates) hebben voorkeur, 

maar aanmelden als duo of solist kan. Wel wordt gevraagd 

bij aanmelding een opname mee te sturen.

Leiding: Erik Bosgraaf

Kosten:  € 25,- voor jongeren t/m 20 jaar 

€ 35,- voor volwassenen

Deelnemers krijgen een toegangskaart voor concert 

Apollo Ensemble, een toegangskaart voor Finale 

concours&concert, en spelen op het finaleconcert.


