Zuidhaege 2
Postbus 255
9400 AG Assen
Tel. (0592) 305700
info@ico-assen.nl
www.ico-assen.nl

BLOKFLUIT UNLIMITED

INSCHRIJVING

PROGRAMMA
Ondergetekende,
10.30 uur
11.00 uur
11.45 uur
12.30 uur

13.45 uur

15.00 uur
15.30 uur
Kosten:

binnenkomst en betaling
concert Quintessens
pauze met daarin blokfluitatelier: aankoop nieuwe
blokfluiten of advies over blokfluiten bij Jan Goorissen
Eerste ronde workshops
- GEEF 8! Over houding en “wakkerheid” bij het blokfluit
spelen. Voor alle niveaus blokfluitisten vanaf één jaar les.
Docent: Jan Goorissen
- Kids United! Voor AMV leerlingen met blokfluit en
beginnende blokfluitisten. Meerstemmig leren spelen in o.a.
de Swing Safari! Diverse docenten
- Delen uit ‘Requiem’ van W.A. Mozart voor
blokfluitensemble gearrangeerd. Zeer gevorderde solisten
(C/D niveau) en ervaren ensemblespelers (eind B/ begin
C niveau). Docent: Peter van der Wateren
Voor deze workshop wordt muziek thuis gestuurd
Tweede ronde workshops
- BLUES met vieze (?) mouwen: improviseren op een
bluesschema. Alle niveaus. Docent: Jan Goorissen
- Kids United! Zie 1e workshopronde
- Delen uit Haydns ‘Sieben Worte’ (muziek voor de
naderende passietijd) voor blokfluitkwartet gearrangeerd.
Niveau C. Docent: Peter van der Wateren
Voor deze workshop wordt muziek thuis gestuurd
Gezamenlijke repetitie voor een afsluitend concert
Afsluitend concert van alle deelnemers
Ook toegankelijk voor publiek!
€ 12,- per workshop (ICO VIPcard € 10,-)

naam+voorletters
adres
postcode

woonplaats

tel.(werk)

(prive)

giro/bankrek. nr.
e-mail
Schrijft met inachtneming van de algemene bepalingen van het ICO
(deze zijn op te vragen bij het ICO) in als cursist(e):
voornaam+achternaam
geboortedatum
voor: ‘BLOKFLUIT UNLIMITED’
ronde 1

ronde 2

GEEF 8
BLUES
Kids United
Kids United
Requiem
Sieben Worte
Kruis per ronde maximaal één workshop aan.
Locatie:
Datum:
Tijd:
Prijs:

ICO Centrum voor Kunst & Cultuur
Zuidhaege 2, Assen
zaterdag 7 maart 2009
10.30 - 16.00 uur

€ 12,- per workshop (ICO VIPcard € 10,-)

Het aantal plaatsen per workshop is beperkt, dus wees er snel bij!
Lunch, koffie, thee, frisdrank is in het ICO aan de bar verkrijgbaar.
Eigen muziekstandaard meebrengen (MET NAAM erop!)
www.ruby-instruments.nl

www.quintessens.info

datum

handtekening

U kunt dit opgaveformulier volledig ingevuld opsturen vóór 20 feb. naar:

ICO Centrum voor Kunst & Cultuur
Postbus 255
9400 AG Assen

