
Aventure Zomerschool 
8-‐12	  juli	  2013,	  Hoeve	  Vernelsberg,	  Epen	  (NL)	  
	  
Midden	  Europa,	  15e	  eeuw:	  de	  wieg	  van	  de	  instrumentale	  fantasie	  
Officium	  Auleni	  en	  andere	  instrumentale/vocale	  muziek	  uit	  Codex	  Apel,	  Codex	  
Berlijn	  40021,	  Codex	  Breslau	  en	  Leopold	  Codex	  
	  
De Zomerschool van Aventure is een unieke kans om ongehoorde, onbekende en soms onuitgegeven 
muziek uit de laatste decennia van de 15e eeuw zélf te spelen. Een ervaring waardoor je naderhand 
met frisse oren, als 'kenner' in een concertzaal zult zitten! Bovendien is het een weekje muzikaal 
genieten van een prachtige uitbreiding op het bekende repertoire. Het gaat om laat 15e-eeuwse 
specialiteiten uit Midden Europa. Stukken als de populaire mis van Aulenus, een must have in al deze 
muziekverzamelingen, het symbolische Gaudent in celis, het 'instrumentale' Sanctissima virginum, de 
'ensemble-sequens' Benedicta semper en heuse fantasia’s. Grappige, vrolijke maar ook zeer 
symbolisch betekenisvolle vocale én instrumentale muziek.  Meedoen kan 'op maat'. Wil je 
bijvoorbeeld graag uit 'oude noten' spelen, dat kan maar moet niet! Voor blokfluitisten is er de 
mogelijkheid om op renaissance instrumenten te spelen en meedoen met je eigen ensemble kan ook. 
Wij overleggen graag van te voren om iedereen een aangename week te bezorgen. 
	  

Docenten	  	  
zang	  Christopher	  Kale	  (o.a.	  Aventure,	  Cappella	  Pratensis)	  
blokfluit	  Marco	  Magalhães	  (o.a.	  Aventure,	  Royal	  Wind	  Music)	  
ensembles	  Ita	  Hijmans	  (artistieke	  leiding	  Aventure)	  
	  
Voor wie?(koor)zangers en instrumentalisten (blokfluit, renaissance fluit, zink, trombone, dulciaan; 
strijkers; luit, harp) maximum aantal deelnemers: 20. 
 
Niveau indeling naar ervaring: amateur/gevorderd amateur/ pre-professioneel.  
Ook is het mogelijk met je eigen ensemble mee te doen, meld je dan aan als ensemble.  
Spelen uit oude notatie is mogelijk maar geen must.	  	  
 
Aanmelden	  vóór	  6	  mei	  2013 
 
Praktisch	  &	  prijs	  
Aanvang: maandag 8 juli: 14.00 uur, Hoeve Vernelsberg, Plaatweg 3, Epen (L) 
www.hoevevernelsberg.nl  
Slotpresentatie door de deelnemers: vrijdag 12 juli: 16.30 uur. Einde zomerschool na diner. 
Kosten €550 (cursuskosten en overnachting in een 2-persoonskamer met ontbijt en diner) 
 €510 (cursuskosten en overnachting in een 3-persoonskamer met ontbijt en diner) 
 €330 (cursuskosten zonder overnachting, verzorging en toeristenbelasting) 
 €  75  (diner) 
 €  80  (meerprijs bij gebruik 2-persoonskamer als 1-persoonskamer)	  	  
	  
	  

Aanmelden	  &	  Meer	  informatie	  
www.aventure-‐ensemble.nl	  of	  T	  +31(0)20	  6699814	  


