
SELDOM SENE BLOKFLUITKWINTET

ENSEMBLEDAG 31 maart 2019 
Kunstlinie Almere Flevoland - Esplanade 10, 1315 TA Almere

VOOR WIE?
- Blokfluitensembles van 4 of meer leden die coaching willen op hun eigen repertoire;
- Volwassenen amateurs die in groepsverband muziek willen maken;
- Kinderen (6 t/m 12) die minstens 1 jaar blokfluit spelen;
- Geïnteresseerde luisteraars van alle leeftijden!

WAT GAAN WE DOEN?

- 's Ochtends heb je de mogelijkheid om een individuele les van 30 minuten te krijgen van een 
lid van Seldom Sene;
- In Sessie 1 maken we allemaal samen een spetterende groepsimprovisatie onder leiding van 
Hester Groenleer ;
- In Sessie 2 krijgen de blokfluitensembles coaching. Volwassenen amateurs die zich individueel 
hebben aangemeld, luisteren mee. Kinderen t/m 12 knutselen hun eigen muziekinstrument en 
doen muziekspelletjes met Eva Lio.
- In Sessie 3 komen we allemaal samen om muziek van Johann Sebastian Bach te spelen. 
- En dan is er nog een spetterend concert van Seldom Sene, waarbij we het tienjarig jubileum 
van het ensemble vieren met muziek van Thomas Tallis tot Sören Sieg!

Meld je snel aan, want de plaatsen zijn beperkt!

PROGRAMMA

10.00-11.00 Sessie A (optie): Neem een individuele les met een lid van Seldom Sene

11.15-11.30 Inloop & welkom
11.30-12.30 Sessie 1 (tutti): Workshop - improvisatie met Hester Groenleer

13.30-14.45 Sessie 2: Coaching voor blokfluitensembles 
Met Stephanie Brandt, Hester Groenleer, María Martínez & Ruth Dyson
Volwassenen die zich individueel aanmelden luisteren mee.
Kinderen t/m 12: Workshop - knutsel je eigen instrument en speel 
muziekspelletjes (met en zonder blokfluit) o.l.v. Eva Lio

15.00-15.45  Sessie 3: Samenspelsessie Bach voor iedereen!

16.00-17.15 Concert: The Seldom Sene Collection

http://www.seldomsene.com/shop/Ensembledag-Almere-31-03-19-c33034393


TARIEVEN

Sessies 1, 2 & 3 (ensembleleden) € 30,– per lid (minimaal 4)
Sessies 1 & 3 (individuele deelname) € 20,– per persoon
+ luisteren naar sessie 2
Sessie A (sololessen, optioneel) € 15,– (30 minuten per persoon, alleen mogelijk 

als je actief meedoet de rest van de dag)
Passieve deelname € 10,– (kinderen t/m 12 mogen wel deelnemen 
(meeluisteren sessies 1, 2, 3) aan de workshop met Eva Lio in sessie 2)
Concertkaart vol tarief € 17,50 
Concertkaart kind / student / 65+ € 13,50

Actie! Met korting naar het concert
Neem je actief deel aan onze ensembledag? Dan mag je bij je aanmelding concertkaarten 
voor de gereduceerde prijs boeken voor jezelf en je familie en vrienden! Let op: deze 
actie geldt niet voor tickets die je later of aan de deur boekt.

AANMELDING EN BETALING

Meld je aan en betaal veilig via de Seldom Sene Shop  !  
NB Als je concertkaarten aan de deur wil kopen, neem a.u.b. contant geld mee. 
Er is geen PIN-apparaat aanwezig.

Graag tot ziens op 31 maart in Almere!

http://www.seldomsene.com/shop/Ensembledag-Almere-31-03-19-c33034393

