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Adressen
Istituto Musicale “G. Frescobaldi” (cursuslocatie) 
Corso Cavour 184, 06121 Perugia 
+39 075 5736171 
www.diocesi.perugia.it/frescobaldi
Borgo Casale dell’ Angelo (agriturismo) 
Tenuta Monticelli 
Via del Cammino 7, 06125 Perugia 
+39 075 5736097 / +39 347 8287311 
borgo@casaleangelo.it 
www.casaleangelo.it (voor informatie en reservering)
Hotels in de directe omgeving 
Hotel Iris (www.hoteliris.com) 
Hotel Sant’Ercolano (www.santercolano.com) 
Hotel Signa (www.hotelsigna.it)
Jeugdherbergen (ostelli) 
Centro di Accoglienza (www.ostello.perugia.it) 
Ostello Spagnoli (www.perugiahostel.com) 
Ostello Ponte Felcino (www.ostellopontefelcino.com)
Accademia Amsterdam 
(NL) Onno Verschoor 
+31 20 4560973 / +31 6 24254791 
info@amstelimpresariaat.nl 
(IT) Alessandra Iovino 
+39 338 5706202 
alessandra.iovino@yahoo.it
Meer informatie en digitaal inschrijven op: 
www.amstelimpresariaat.nl/cursussen
Rekeningnummers
(NL) Amstel Impresariaat, Amstelveen, Triodos Bank 
786 693 762 
(IT) Alessandra Iovino, Banca Popolare dell’ Etruria e 
del Lazio IBAN: IT05K0539003000 000000005816 
BIC: ARBAIT33065

Docenten
Sandro Naglia: zang / ensemble-leiding 
 sandronaglia@tiscali.it 
Onno Verschoor: (barok)hobo / (blok)fluit / blazers  
 o.verschoor@hetnet.nl 
Mariette Holtrop: (barok)viool / strijkers  
 mhholtrop@gmail.com 
Wilma van der Wardt: (barok)cello / viola da gamba 
 wilmavanderwardt@planet.nl 
Alessandra Iovino: klavecimbel / continuo 
 alessandra.iovino@yahoo.it

Repertoire
Aria’s, cantates en instrumentale kamermuziek (in 
Franse en Italiaanse stijl). 
Vanaf 1 juli zal bladmuziek te downloaden zijn via 
www.amstelimpresariaat.nl: inloggen via menu: 
“Welkom” - “Documenten & Muziek”, in de map “Mu-
sic Course Accademia Amsterdam”. Ook is de lijst te 
vinden met ensemble-indeling. 
Eigen muziek en lessenaar meenemen.

Programma (onder voorbehoud, zie website)
maandag 1 augustus: 
10:30 ontvangst in Istituto Musicale “G. Frescobaldi”, 
kennismaking en formering ensembles 
21:00 docentenconcert 
maandag 1 t/m vrijdag 5 augustus: 
lessen en ensembles (optioneel 1 vrije ochtend/mid-
dag met excursie) 
vrijdag 5 augustus: 
21:00 cursistenpresentatie

Pasquini



Thema
“De Italiaans-Franse connectie: concurrentie en inspiratie” 
Vocale en instrumentale muziek van Monteverdi, Pas-
quini, Lully, Charpentier en andere componisten.

Data
Maandag 1 tot en met vrijdag 5 augustus 2011

Vervoer
Transavia/Rayan Air naar Pisa of Rome, trein naar 
Perugia. Transport van en naar station Perugia kan op 
verzoek worden verzorgd. 
Hotels en “ostelli” zijn bereikbaar met de “minimetrò” 
vanaf het station, behalve Ostello Ponte Felcino.

Maaltijden
Vijf avondmaaltijden worden naar wens gereserveerd 
á € 15,- pp per maaltijd.

Overnachting
In hotels tegenover het instituut, in ‘ostelli’ in de 
buurt of agriturismo Borgo Casale dell’ Angelo. 
U dient zelf te boeken.

Talen
Italiaans, Engels, Duits, Frans, Nederlands

Prijzen (excl. overnachting en maaltijden)
Cursus tot 25 jaar € 250 
Cursus vanaf 25 jaar € 350

Inschrijving vóór 1 april 2011: 5% korting 
Inbreng extra cusist: 10% korting

Hotel, 5 nachten (twee-/éénpers.): ca. € 200/€ 300 
Ostello, 5 nachten (meer-/éénpers.): ca. € 65/€ 120

Minimaal 16, maximaal 40 deelnemers

De prachtige middeleeuwse stad Perugia, ge-
legen tussen de groene heuvels van Umbrië 

(Italië), is thuishaven van een zomercursus voor 
amateurs en muziekstudenten. Op uitnodiging van 
klaveciniste Alessandra Iovino, nemen de musici 
van Accademia Amsterdam liefhebbers van Oude 
Muziek mee op reis door de muziekhistorie.

Net buiten de stadsmuren, verscholen tussen 
de olijfgaarden, ligt de agriturismo Borgo 

Casale dell’ Angelo. Daar kunt u verblijven in 
luxe gerestaureerde appartementen. Voor dege-
nen die met wat minder luxe genoegen nemen, 
zijn er in de omgeving en het prachtige centrum 
van Perugia gezellige en goede ‘ostelli’. Tegenover 
of in de directe omgeving van Istituto Musicale 

“G. Frescobaldi” zijn betaalbare hotels.

Al ligt de nadruk op het samen musiceren, er 
zal ook tijd zijn voor het al dan niet in groeps-

verband maken van een excursie naar één van de 
beroemde steden in de buurt: Perugia, Assisi of 
Spoleto. Voor de sportievelingen is er het meer 
van Trasimeno en strekt zich een net van wan-
delwegen uit. We organiseren – op inschrijving 

– een excursie naar de prachtig gerestaureerde 
Villa Monticelli, één van de mooiste in Umbrië.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het 
samen musiceren en de interpretatie van en-

semblemuziek van (vroeg)barok tot classicisme. 
Istituto Musicale “G. Frescobaldi”, in het histori-
sche centrum van Perugia, stelt ruimtes beschik-
baar voor cursussen en repetities. Cursisten pre-
senteren zich in het prachtige, barokke Auditorium 
Marianum van het Istituto Musicale. Op de dag 
van aankomst trakteert Accademia Amsterdam 
de deelnemers op een inspirerend concert.

De cursussen zijn toegankelijk voor iedere 
instrumentalist en zanger met liefde voor 

Oude Muziek en staan open voor alle leeftijden, 
van enigszins gevorderde ‘amateurs’ tot conser-
vatoriumstudenten. De musici van Accademia 
Amsterdam coachen zangers, blazers, strijkers en 
toetsenisten. Er is plek voor bespelers van moder-
ne zowel als historische instrumenten. Individuen 
en ensembles kunnen zich inschrijven.

Natuurlijk vergeten we het goede leven niet: 
voor wie wil wordt er op echt Italiaanse 

wijze geluncht of gedineerd, in één van de ty-
pische locale restaurants die Perugia rijk is, op 
een steenworp afstand van Istituto Musicale “G. 
Frescobaldi”.


