inschrijfformulier
Apeldoornse
Blokfluitdag 2008

Door het
Amsterdam Loeki Stardust Quartet

tel.: 055 5212169 / 0618579422

7316 CH Apeldoorn

Gen. van Heutszlaan 8a

Apeldoorns Blokfluit Ensemble

Met
Workshops
en
Avondconcert

Locatie;
Het Hofstad Kerkgebouw
Hofveld 52
7331 KE Apeldoorn

Zaterdag 29 November 2008

Inschrijfformulier

Workshops

Apeldoornse Blokfluitdag 2008
29 november 2008
Workshop : € 20,— per halve dag
Halve dag/hele dag *. .................................
Eerste voorkeurthema: ..............................
Tweede voorkeur thema: ...........................
Toehoorder : € 10,—

Deelnemers aan de Apeldoornse Blokfluitdag 2008, kunnen zich inschrijven voor de
volgende 4 workshops, die gegeven zullen
worden door de leden van het
Amsterdam Loeki Stardust Quartet:
A Karel van Steenhoven:
Improvisatie moderne muziek voor
blokfluit.

C Paul Leenhouts:
arrangementen lichte muziek voor blokfluit.
D Daniel Brüggen:
Blokfluittechniek op basis van harmonische en melodische celstructuren.
Uw voorkeuren kunt u aangeven in het inschrijfformulier.
Bij de organisatie van de dag wordt zo veel
mogelijk rekening gehouden met uw voorkeuren.
Toehoorders zijn van harte welkom bij workshops en de afsluiting.
Tijdens de afsluiting spelen wij elkaar de gestudeerde werken voor.
.
Tijdens de blokfluitdag proberen wij voor u
een gelegenheid te scheppen om muziek,
cd's en cadeauartikelen te kopen.
•

Tevens is Wouter van Rijn aanwezig om
kleine blokfluitreparaties te verrichten.
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Concert

In het Hofstad Kerkgebouw aan de Hofveld
53 in Apeldoorn vindt 's avonds een uniek
concert plaats door het
Amsterdam Loeki Stardust Quartet.
Het programma bestaat uit ;
Een speciaal jubileumprogramma met wer-

ken van Vivaldi, Sweelinck, Piazolla, Palestrina, Purcell, Bach, Wonder/Leenhouts
en van Steenhoven.

 hierlangs afknippen

B Bertho Driever:
La Folia van Francesco Geminiani
voor blokfluitorkest en solisten.
(alleen de hele dag)

Programma

Als u alleen de afsluiting wilt bijwonen is dat
gratis
Concert: € 22,50
(voor workshop deelnemers € 20,00)
Aantal kaarten: ..........................................
Hij/Zij verklaart het verschuldigde bedrag ;
€ ....., ... over te maken op
Bankrekening: 141464178
t.n.v. Het Apeldoorns Blokfluit Ensemble,
Apeldoorn.
Datum van overschrijving geldt als datum
van inschrijving.
Naam ....................................... niveau ....
Adres .........................................................
Postcode ...................................................
Woonplaats. ..............................................
Telefoon ....................................................
E-mail ........................................................
Welke type blokfluit neemt u mee?
sopranino / sopraan / alt / tenor / bas / grootbas / subbas.*
Op welk instrument speelt u bij voorkeur
(* doorhalen wat niet van toepassing is)
Handtekening ............................................
Datum ........................................................
Niveau omschrijving:
I = Weinig ervaring
2 = Redelijk gevorderd
3 = Gevorderd
Dit formulier verzenden naar:
Secr. Apeldoorns Blokfluit Ensemble
Gen. v Heutszlaan 8a / 7316 CH / Apeldoorn

