Studiedag
rondom

L’Alphabet de la Musique
van

Johann Christian Schickhardt
Op zaterdag 2 mei 2009 vindt er in de Studio Oude Muziek Utrecht de 8e studiedag voor
blokfluitisten en klavecinisten plaats. Het onderwerp van deze dag zal zijn: l’Alphabet de la Musique
voor blokfluit en basso continuo van Johann Christian Schickhardt.
De Duitse componist Johann Christian Schickhardt woonde en werkte enige tijd in Nederland (hij
studeerde o.m. aan de universiteit in Leiden). Hij schreef veel muziek (vooral voor blokfluit), maar
arrangeerde ook o.m. de concerti grossi van Corelli voor 2 blokfluiten en basso continuo en stelde ook
een blokfluitmethode samen.
Hij schreef zijn L’Alphabet de la Musique voor diverse melodie-instrumenten en basso continuo. Een
unieke verzameling sonates in alle (!) toonsoorten. Technische en muzikale uitdaging staan garant.
Deze verzameling kan worden gezien als tegenhanger van het Wohltemperirte Clavier van J.S. Bach.
De blokfluitist Sascha Mommertz en de klaveciniste Martine Visser zullen deze dag leiden.
De studiedag bestaat uit workshops, een lezing en een docentenconcert.
De cursus is bedoeld voor gevorderde blokfluitisten (in het bezit van altblokfluit) en gevorderde
klavecinisten (kunnen spelen van cijfers zonder uitgewerkte partij). Tijdens deze dag zullen aspecten
als uitvoeringspraktijk, ensemblespel, versieringspraktijk e.d. ruimschoots aan bod komen. Deelname
als bestaand ensemble is mogelijk evenals individuele inschrijving. De muziek (veelal in facsimile)
wordt van te voren toegestuurd. Ieder ensemble krijgt 2 lessen. Er is plaats voor max. 6 blokfluitisten
(actief) en max. 6 klavecinisten (actief). Daarnaast is er plaats voor luisteraars.

Actieve deelnemers dienen het volgende in acht te nemen: mocht je je na aanmelding om
wat voor reden toch terugtrekken, dien je zelf voor een vervanger te zorgen!
Stemming is A=415 Hz!
Muziek wordt onmiddellijk na ontvangst van onderstaande aanmelding verstuurd.
Studiedag zaterdag 2 mei 2009
Plaats: Studio Oude Muziek, Herenstraat 29, Utrecht
Tijd: 9:30 – 17:00
Prijs: E. 75,00 (actieve deelname) incl. koffie / thee /lunch en muziek
E. 50,00 (actieve deelname voor jongeren tot 18 jaar / studenten) incl. koffie / thee /lunch en
muziek
E. 25,00 (passieve deelname) incl. koffie / thee / lunch
Aanmelden uiterlijk 14 maart 2009 door opsturen van het aanmeldingsformulier!
Meer informatie / aanmelden:
Sascha Mommertz
Koempel 74
6372 NB Landgraaf
GSM: 06-41435960
Email: smommertz@hotmail.com

Aanmeldingsformulier
Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode / Woonplaats:

Tel.:

Email:

Deelname: actief / passief (omcirkelen wat van toepassing is)
Instrument: altblokfluit / klavecimbel (omcirkelen wat van toepassing is)
Stemming A=415 Hz!
Meldt zich aan als ensemble met:
Repertoire suggestie:
Actieve deelnemers dienen het volgende in acht te nemen: mocht je je na aanmelding om
wat voor reden toch terugtrekken, dien je zelf voor een vervanger te zorgen!
Plaats / Datum:

Handtekening:

Aanmelden uiterlijk 14 maart 2009 door opsturen van dit aanmeldingsformulier naar
onderstaand adres:
Sascha Mommertz
Koempel 74
6372 NB Landgraaf

