Blokfluitdag moderne muziek met Andrew Collis
Op zaterdag 4 juni 2016 komt de Engelse blokfluitdocent Andrew Collis
naar Nederland om in Den Haag workshops ‘moderne muziek’ te geven.
Andrew heeft veel affiniteit met hedendaagse muziek, als uitvoerend
musicus en als dirigent, en hij weet deze muziek toegankelijk en
‘speelbaar’ te maken. Ik heb zelf in ensembles onder zijn leiding
gespeeld en daar enorm veel plezier aan beleefd en veel van geleerd.
Om die reden heb ik hem uitgenodigd, en ik hoop dat velen van jullie van
de gelegenheid gebruik zullen maken om met Andrew te werken. De
voertaal tijdens zijn workshops zal Engels zijn. In de twee door mij
gegeven workshops spreken we natuurlijk gewoon Nederlands.
Zie ook http://www.andrewcollismusician.com
Locatie: De Zalen, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag.
Kosten: €25 voor de hele dag, inclusief koffie en thee. Lunch zelf meenemen
Programma:
In de ochtend zal er in twee groepen worden gewerkt: een voor ver gevorderde spelers, en een
voor enigszins gevorderde tot gevorderde spelers. Zie voor nadere niveauomschrijving het
aanmeldingsformulier. De ver gevorderde groep speelt twee uitdagende stukken onder leiding van
Andrew, de andere groep speelt twee eveneens uitdagende maar iets minder moeilijke stukken
onder leiding van Stieneke.
In de middag komen de twee groepen samen en spelen zij met elkaar onder leiding van Andrew.
Ochtend: ver gevorderde groep in Terracotta op
de tweede verdieping

Ochtend: (enigszins) gevorderde groep in Olympus
op de derde verdieping

Vanaf 9.30 koffie en thee in de serre
10.00 – 11.30 eerste sessie, met Andrew
11.30 – 11.50 koffie, thee
11.50 – 13.15 tweede sessie, met Andrew
13.15 – 14.00 lunch (zelf meenemen)

Vanaf 9.30 koffie en thee in de serre
10.00 – 11.30 eerste sessie, met Stieneke
11.30 – 12.00 koffie, thee
12.00 – 13.15 tweede sessie, met Stieneke
13.15 – 14.00 lunch (zelf meenemen)

Stukken: When Shall the Sun Shine van Paul
Stukken: Joshua! van Paul Richards en Monica
Leenhouts en Heavenly Fire van Alan Davis
Perez uit ‘Fiesta Latina’ van Gerald Schwertberger
Middag: alle spelers samen in Olympus
14.00 – 15.30 derde sessie, met Andrew
15.30 – 16.00 thee, koffie
16.00 – 17.30 vierde sessie, met Andrew
Stuk: Capriol Suite van Peter Warlock, gearrangeerd door Dennis Bloodworth voor SoSSAATTBBGbSb.
Dit stuk is voor velen van jullie al ten dele vertrouwd, maar maak nu kennis met de complete suite!

Bereikbaarheid van De Zalen:
Bereikbaarheid per auto
Meestal is er volop parkeergelegenheid in de Riouwstraat. Op zaterdag is parkeren in de
Riouwstraat en de omliggende straten gratis.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is De Zalen zeer goed bereikbaar.
Kom je vanaf station Den Haag Centraal of van Den Haag HS? Neem dan tram 1 richting
Scheveningen Noorderstrand en stap uit bij halte ‘Ary van der Spuyweg’. Deze tram rijdt overdag
elke 10 minuten, en in de avonduren elk kwartier. Als je bent uitgestapt bij de halte, is het 4
minuten lopen naar Riouwstraat 1. Zie onderstaand kaartje

De locatie is prachtig. Het enige nadeel van de zaal ‘Olympus’ is dat deze op de derde verdieping
ligt. Er moeten dus nogal wat trappen worden beklommen. De kantine is op de begane grond en In
de muziekzalen mogen geen consumpties worden genuttigd. Dit is de reden dat we voor de
groepen in Olympus wat langere pauzes hebben gepland. Ik hoop dat het aantal treden voor
niemand een beletsel is.
Aanmelden:
Bij voorkeur geef je je op voor de hele dag. Het is echter ook mogelijk om alleen de ochtend‐ of
middagsessies bij te wonen voor de gereduceerde prijs van €20,00. In de middag zijn ook
grootbas‐ en subbasblokfluiten nodig.
Aanmelden vóór 1 mei. De muziek wordt je na 1 mei per email toegezonden. Zie voor betaling het
aanmeldingsformulier.
Stieneke Kamp, Den Haag, februari 2016
Alle informatie is ook te vinden op http://www.stienekekamp‐blokfluitles.nl onder ‘Agenda’

