Oƌen of oŐen?
Ontmoetingsdag voor jonge blokfluitisten en hun docenten met speciale aandacht voor
verschillende vormen van auditief aanvangsonderwijs
Zaterdag 16 november 2013 organiseert Jong KC, de afdeling Jong Talent van het Koninklijk
Conservatorium, een ontmoetingsdag met als motto ‘Oren of ogen?’ Deze dag staat open
voor alle docenten en jonge blokfluitisten tussen 8 en 18 jaar die kennis willen maken met
het werk van Jong KC.
Programma
Op de ontmoetingsdag wordt docenten de mogelijkheid geboden eigen leerlingen mee te
brengen; hetzij met een specifieke vraag/probleem (’mini masterclass’ voor de kinderen)
of met een talentvolle leerling die zich wil presenteren in het middagconcert. Daarnaast kan
het blokfluitprogramma voor kleuters (PIBO) worden bezocht, gevolgd door een toelichting
door docenten. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat docenten voldoende tijd krijgen om
elkaar te ontmoeten. Jonge blokfluitisten kunnen deelnemen aan spannende
samenspelworkshops die door conservatoriumstudenten worden geleid en zijn er mini‐
masterclasses voor de kinderen. Zij kunnen informeel voorspelen en muzikaal advies krijgen.
Ook voor ouders is het een interessante en leuke dag. Zijn kunnen hun eigen kind de hele
dag volgen, maar ook de workshops en concertjes bijwonen. Uiteraard is er voldoende
ruimte om vragen te stellen.
Speciale gast Nina Stern
Als speciale gast leidt de Amerikaanse blokfluitpedagoog Nina Stern een bijzondere
workshop: Recorder without Borders. Nina Stern is docent Historische Uitvoeringspraktijk
aan de Juiliard School in New York. Ze is daarnaast bekend als onderwijsvernieuwer van de
muziekopleiding van jonge kinderen. Ze heeft de S’Cool Sounds (www.scoolsounds.org)
opgericht voor muziekonderwijs in Amerikaanse binnensteden.
Nina Stern is de auteur van Recorder Without Borders ‐ twee vernieuwende boeken voor
aanvangsonderwijs blokfluit en percussie, te gebruiken in de schoolklas. Ze ondernam ook
projecten met kinderen in de Kibera sloppen van Nairobi in Kenya. In 2012 reisde ze samen
met Reine‐Marie Verhagen naar Kigutu in Burundi om te helpen bij het opstarten van een
muziekprogramma voor kinderen in de Village Health Works.
Meer informatie over Nina Stern en haar werk: www.ninastern.com.
Jong KC organiseert sinds 2007 elke drie jaar een contactdag blokfluit.
Informatie
16 november 2013
10.00 ‐ 17.00
Gratis

Locatie:
Koninklijk Conservatorium
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA Den Haag

Nadere informatie is in te winnen bij Reine‐Marie Verhagen, methodiekdocent blokfluit:
rverhagen@planet.nl of +31 35 6923455
Specifieke informatie over deze dag en de workshop van Nina Stern is vanaf half oktober te
vinden op: www.koncon.nl.

