Dag voor blokfluitisten in De Kom
Datum: Zondag 23 januari 2011
Plaats: De Kom Nieuwegein
Activiteit: Een muzikale voorstelling voor 6+ door Brisk met de acteur Hans Thissen in combinatie
met workshops voor blokfluitisten
Tijdschema
11.30 eerste workshop
12.30 tweede workshop
13.30 presentatie workshops
14.00 pauzeprogramma met limonade en film
15.00 voorstelling Meneer Zwoei
16.00 einde
De voorstelling:
De dag bestaat uit twee onderdelen: workshops met presentatie en een voorstelling. Vanaf januari
2011 maakt Brisk een tournee met Meneer Zwoei. BRISK had al eerder veel succes met
kinderconcerten en familiematinees. Meneer Zwoei is hun nieuwe programma voor iedereen vanaf 6
jaar. Het publiek doet mee en in de muziek gebeuren de raarste dingen: een fuga verandert in funk
en rap en de spelers pakken elkaars instrumenten af. Het alledaagse krijgt een muzikale betekenis.
Deze voorstelling vol muziek, humor, verdriet en slapstick gaat over aangeven en uitvoeren,
gehoorzaamheid, je zin niet krijgen en toch samen iets heel moois doen.
Meneer Zwoei woont in een atelier vol fluiten. Er worden vier poppen bezorgd om op die fluiten te
spelen, en die komen tot leven door de muziek. Maar het probleem, is: ze spelen niet wat meneer
Zwoei wil, en hij kan dat niet veranderen … Op een dag staat er een kist in het atelier. Maar hoe moet
die kist open? En is Het Ding dat erin zit de oplossing voor zijn problemen?
Meneer Zwoei werd financieel mogelijk gemaakt door de steun van het NFPK+ en de Turing
Foundation. De voorstelling wordt uitgevoerd door de volgende mensen:
BRISK: Marjan Banis, Saskia Coolen, Bert Honig en Alide Verheij, blokfluiten
Hans Thissen, spel
Michiel Mensingh, Saskia Coolen en Antonio Vivaldi, muziek
Marc Krone, regie
Freija Wouters, vormgeving en kostuums
De workshops:
De vier blokfluitisten van BRISK zijn ook bevlogen docenten. Ze geven geregeld samen en ook
afzonderlijk cursussen en workshops in diverse Europese landen, Canada, de Verenigde Staten en
Taiwan. Zij hebben niet alleen lesgegeven aan diverse conservatoria, maar ook aan groepen amateurs
en muziekscholen. Drie van de vier leden van het kwartet waren jarenlang de drijvende krachten
achter de Nederlandse Blokfluitdagen (SONBU), een groot internationaal festival met een concours
voor amateurblokfluitisten.
Margritha Isings, blokfluitdocente van De Kom heeft al jarenlang contact met de leden van Brisk, en
zo ontstond bij haar het idee om de voorstelling Meneer Zwoei van Brisk te koppelen aan workshops
voor blokfluitisten.
De workshops zullen in overleg tussen Margritha en de leden van Brisk op maat worden gegeven
(aansluitend bij het niveau en de mogelijkheden van de deelnemers). Inhoudelijk bestaat er een
samenhang tussen de workshops en de inhoud van de voorstelling.
De jongste groep (6-8 jarigen) krijgt één workshop met presentatie aangeboden voorafgaand aan het
concert en voor de oudere groepen zijn er voorafgaand aan het concert twee opeenvolgende
workshops plus presentatie.

Cursisten van De Kom betalen voor workshops plus concert slechts 5 euro, maar de dag staat ook
open voor deelnemers van buiten.
Niet-cursisten van De Kom betalen voor alleen het concert 10 / 7,50 euro. Als zij ook willen
deelnemen aan de workshops betalen ze 12,50 / 10 euro (volwassen / kind).
De indeling van de workshops ziet er als volgt uit:
- 6-8 jarigen gaan zich op een speelse manier met improvisaties bezighouden rond het thema
aangeven en uitvoeren
- 8-12 jarigen die inmiddels ervaring hebben met van blad spelen gaan zich met hetzelfde
thema bezighouden, maar dan met genoteerde muziek
- Een groep van deelnemers van 12-16 jaar studeert eenvoudige arrangementen van muziek
van Vivaldi
- Een groep deelnemers van 17 jaar en ouder (inclusief volwassenen) werkt aan bewerkingen
van Vivaldi’s orkestwerken.
- Deelnemers die met bladmuziek werken, zullen die van te voren ontvangen. De muziek wordt
uitgezocht en verzorgd door de leden van Brisk
Locatie:
De blokfluitdag vindt plaats in Kunstencentrum De Kom, Passage 100, 3431LR Nieuwegein.
Het kunstencentrum is gelegen aan de halte Cityplaza van de sneltram die rijdt vanaf NS station
Utrecht Centraal tot Nieuwegein Zuid / IJsselstein (beide richtingen komen langs De Kom).
Opgeven:
Je kunt je opgeven bij: Kunstencentrum De Kom, postbus 525, 3430 AM Nieuwegein,
telefoon 030 - 60 55 797 of 030 - 60 45 554.
kassa@dekom.nl of kunstencentrum@dekom.nl
Zie ook www.dekom.nl

