
Haydn raakt ons allemaal

De Lelystadse Haydn Dagen
29 oktober t/m 1 november 2015

Speciale gast:
Violiste Catherine Manson

Jury:
De deelnemers aan het concours worden beoordeeld 
door een vakjury onder voorzitterschap van Catherine 
Manson

Prijs:
De hoofdprijs is een masterclass van een docent/coach 
naar keuze.

Aanmelden:
Aanmelden kan vanaf nu, tot uiterlijk 23 oktober. 
Deelname geschiedt op volgorde binnenkomst.
Het is mogelijk om aan het concours en aan een 
workshop/masterclass deel te nemen.

Extra activiteiten in de Kubus:
Tijdens de Lelystadse Haydndagen zijn er ook extra 
Haydn activiteiten georganiseerd door de Kubus, zoals 
optredens van het strijkersensemble in de bibliotheek en 
“Waar o waar is het hoofd van Joseph Haydn?” Op deze 
vraag en op de geheimzinnige afloop van deze diefstal 
wordt voor jong en oud in een boetseercursus antwoord 
gegeven, door Monica Staples, op zaterdagochtend van 
10:00-13:00 en alle hoofden worden tentoongesteld, 
het mooiste krijgt een prijs!!

Voor details, zie: www.dekubuslelystad.nl

Adressen:
CKV de Kubus: Agorabaan 3 8224 JS Lelystad
Agora: Agorabaan 12  8224 JS Lelystad
Bibliotheek: De Promesse 4 8232VX Lelystad

www.apollo-ensemble.nl / 0320-227718 / apolloensemble@planet.nl 

INSCHRIJFFORMULIER HAYDNDAGEN

Ik schrijf mij in voor de Haydndagen 
29 oktober t/m 1 november 2015

Concours     € 25,-      € 35,-
Haydnorkest     € 25,-      € 35,-
Haydnkoor     € 25,-      € 35,-
Blokfluitorkest     € 25,-      € 35,-  
Masterclass     € 25,-      € 35,-

Totaalbedrag:

Naam:
 
Adres: 

Telefoon:
 
Email: 

Instrument: 

Geboortedatum: 

Ik kom      alleen   
     samen met:

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:

NL71INGB0000241533 tnv stg Apollo ovv Haydndagen 
stichting Apollo
p/a Karveel 6002
8242 WK Lelystad



De Lelystadse Haydn Dagen 
29 oktober t/m 1 november 2015 

Na Telemann, Vivaldi, Mozart en Bach wordt in 2015 
HAYDN geëerd met de Lelystadse Haydndagen. 
Mozart zei over Haydn: “alleen hij weet het geheim om 
mij te laten glimlachen en mij tot op de bodem van mijn 
ziel te raken”.  Daarom vier dagen lang Haydn, 
met concerten, een lezing, masterclass, workshops 
en een concours. Het concours is voor amateurs, 
zonder leeftijdsgrenzen. De eis is iets van Haydn, 
in bewerkte of onbewerkte vorm.

Als speciale gast verwelkomen we Catherine Manson uit 
Londen, de primarius van het wereldberoemde London 
Haydn Quartet. Zij zal masterclasses geven, als solist 
optreden in het concert met Apollo Ensemble en de jury 
van het concours voorzitten.

Aanmelding en kosten:

Concours: 
open voor alle amateurmusici (vocaal en 
instrumentaal, solisten en ensembles) 
Wat: Een compositie van Haydn ( max 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 vleugel, een clavecimbel en een kistorgel zijn 
aanwezig. De voorrondes zijn openbaar en vrij 
toegankelijk. 
Het concours kent 3 categorieën, deelnemers t/m 
12 jaar, 13-20 jaar en volwassenen vanaf 21 jaar.
Kosten: € 25,- voor jongeren t/m 20 jaar
  € 35,- voor volwassenen 
Deelnemers verzorgen zelf de muziek,  krijgen een 
toegangskaart voor het concert Apollo Ensemble op 
29 of 31 oktober en spelen op de Grande Finale.

Blokfluitorkest: 
voor blokfluitisten en continuospelers (luit, clavecimbel, orgel)
Wat: Haydn, Surprise Symfonie
Dirigent: Robert de Bree
Kosten: € 25,- voor jongeren t/m 20 jaar 
  € 35,-  voor volwassenen
Deelnemers krijgen de muziek, een toegangskaart voor het 
concert Apollo Ensemble op 29 of 31 oktober en spelen op 
de Grande Finale.

Haydn orkest: 
voor strijkers en blazers en piano solo
Wat: Haydn, pianoconcert in D
Dirigent: David Rabinovich
Kosten: € 25,- voor jongeren t/m 20 jaar 
  € 35,-  voor volwassenen
Deelnemers krijgen de muziek, een toegangskaart voor het 
concert Apollo Ensemble op 29 of 31 oktober en spelen op 
de Grande Finale.

Haydn koor: 
voor zangers en een pianist
Wat: Haydn, Abendlied
Dirigenten: Mattijs Hoogendijk & Marion Boshuizen
Kosten: € 25,- voor jongeren t/m 20 jaar 
  € 35,- voor volwassenen
Deelnemers krijgen de muziek, een toegangskaart voor het 
concert Apollo Ensemble op 29 of 31 oktober en spelen op 
de Grande Finale.

Masterclass: 
Voor amateurs met een goed niveau en vakstudenten. 
Ensembles hebben de voorkeur, maar aanmelden als duo kan 
ook. Wel wordt gevraagd om bij de aanmelding een opname 
mee te sturen.
Leiding: Catherine Manson
Kosten: € 25,- voor jongeren t/m 20 jaar 
  € 35,-  voor volwassenen
Deelnemers verzorgen zelf de muziek,  krijgen een 
toegangskaart voor het concert Apollo Ensemble op 
29 of 31 oktober en spelen op de Grande Finale.

Tijdschema:

Donderdag 29 oktober: 
Agora, Van Wijnenzaal

20:30   Opening van de Haydndagen,   
  Concert door Apollo Ensemble

Vrijdag 30 oktober: 
De Kubus 

19:00   start Concours voor amateurs

Zaterdag 31 oktober:
De Kubus / Bibliotheek / Agora

9:00-13:00  vervolg voorrondes concours
14:00-17:00  parallelsessies masterclass, 
  Haydnorkest, Blokfluitorkest en   
  Koor
19:00-20:00  lezing/inleiding door 
  Rudolf Nammensma
20:30     Agora, Van Wijnenzaal, Concert 
  door Apollo Ensemble en 
  bekendmaking finalisten

Zondag 1 november:
De Kubus

11:00-13:00 generale repetities Koor, 
  Haydnorkest, Blokfluitorkest          
      
Grande Finale

14:00-15:00 Optredens finalisten
15:00-15:15 Pauze
15:15-16:15 Optredens orkesten, koor, 
  masterclassdeelnemers
16:15   Uitslag concours


