Uitnodiging voor de samenspeeldag op zaterdag 16 april 2016.
Op zaterdag 16 april 2016 organiseert Huismuziek Den Haag e.o. een samenspeeldag. Wij nodigen u van harte
uit om deze dag met ons mee te musiceren.
Het thema van deze dag is “Contrasten”. In vier workshops worden contrasten in de muziek van verschillende
kanten benaderd.
1. Workshop “Oude en nieuwe muziek” o.l.v. Mechtild Boog.
We zullen de grote verschillen in klank en notatie en ritme, maar ook de overeenkomsten ervaren tussen
muziek uit de Renaissance en muziek van de laatste 100 jaar. Ook blijkt polyfonie niet perse verbonden
te zijn met oude muziek.
2. Workshop “Oude en jonge componisten” o.l.v. Jeanne van der Linden.
In deze workshop worden oude en jonge componisten vergeleken, of dezelfde componist op
verschillende leeftijden. Heeft leeftijd invloed op hun manier van componeren?
3. Workshop “Contrast? Rijk….? Contrast! En.…! o.l.v. Désirée Muurling.
We zien contrasten in afmetingen van fluiten, van contrabasblokfluit tot Gar Klein Flötlein, maar ook in
thema’s (Engeland in de 16e eeuw: de markt in Londen(Gibbons) een slagveld (Byrd) en
tegenstellingen (Amerika 19e eeuw: mooie muziek als troost  de scheiding tussen zwart en wit (Scott
Jopplin)).
4. Workshop “Zus of zo?” o.l.v. Bernadette Pollen.

In de uitvoeringswijzen van muziek zijn veel contrasten te vinden: largo en presto, twee- en
driedelige maatsoort, majeur en mineur, tutti en solo, staccato en legato. Met deze aspecten
gaan we aan de slag en zullen we een aantal muziekstukken steeds in een nieuw jasje steken en
anders laten klinken. Zo ontdekken we welke keuzen je kunt maken als componist, maar ook als
uitvoerder. Doen we het zus of doen we het zo?
We sluiten de dag af met een gezamenlijk slotstuk.
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
9.30 – 10.00
ontvangst met koffie/thee
10.00 – 12.30
ochtendsessie, met korte koffie-/theepauze
12.30 – 13.15
lunchpauze
13.15 – 15.45
middagsessie, met korte koffie-/theepauze
15.45 – 16.00
alles klaar zetten voor het gezamenlijke stuk
16.00 – 17.30
voorspelen, slotstuk en borrel

Locatie
De samenspeeldag wordt gehouden in
Buurtcentrum De Vogelvlucht
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden
Bereikbaarheid
De Boshuizerlaan is te bereiken vanaf:
- station Leiden Centraal met stadsbus 3 (richting station de Vink) tot halte Vijf Meiplein, dan nog 2 minuten
lopen
- station Leiden Centraal met buslijn 5 (richting Voorschoten Starrenburg) tot halte Cornelis Schuytlaan, dan 5
minuten lopen (wel de Churchilllaan oversteken)
- station Voorschoten met buslijn 5 (richting Leiden Centraal) tot halte Cornelis Schuytlaan, dan 5 minuten
lopen (ook Churchilllaan oversteken).
Parkeergelegenheid
Er is voldoende parkeergelegenheid: een grote parkeerplaats naast de sporthal en een parkeergarage onder Albert
Heijn aan de 5 Meilaan.
Deelname staat open voor iedereen, ongeacht of men lid is van Huismuziek.
Aan workshop 2 kunnen alle instrumentalisten deelnemen, de workshops 1, 3 en 4 zijn vooral geschikt voor
blokfluitisten.
Deelnemersprijs is € 40,- voor leden van Huismuziek Den Haag e.o. en bedraagt € 45,- voor niet-leden. Dit is
inclusief koffie en thee en een drankje aan het eind van de middag.
Zelf meenemen: een uitdraai van de toegestuurde bladmuziek, instrument(en), standaard, potlood en lunch.
Inschrijving
Inschrijving vindt plaats door het volledig ingevulde inschrijfformulier - liefst vòòr 1 januari 2016 - te mailen
naar denhaag@huismuziek.nl (bij voorkeur) of op te sturen naar A.P.M. Elzas-Speekenbrink, Parkweg 242,
2271BG Voorburg.
De inschrijving is definitief wanneer het inschrijfgeld is overgemaakt op rekeningnummer
NL34 INGB 0000 0246 28 t.n.v. Huismuziek afd. Den Haag te Hazerswoude-Rijndijk
met vermelding: “deelname samenspeeldag 2016” en uw naam.
De sluitingsdatum voor zowel het inleveren van het inschrijfformulier als het overmaken van de
deelnemersbijdrage is 15 februari 2016.
Wij rekenen ook deze keer weer op veel deelnemers.
Met vriendelijke groet,
Birgit van der Wiel,
Franke van der Klaauw,
Niek Lamme,
Adje Elzas.

