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Voor amateurensembles vanaf 2 personen
Ensemblecoaching

Musiceren in nieuwe combinaties
Concert - Orkest - Inspiratie
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Deze kamermuziekcursus is een samenwerking tussen:
 

Inschrijven of meer informatie?
Neem contact op met Rob van der Feijst
rob@donkseweg.nl of 06-55835470

Pelgrim Trio
B&B De Donk Brandwijk

Haute Cultuurhuis Langerak

Vijfdaagse muziekcursus op
een plek waar mens, natuur
en muziek samenkomen

www.pelgrimtrio.nl
www.benbdedonk.nl
www.hautecultuurhuis.nl

23 t/m 27 juni

 Overnachten
is mogelijk!
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Op een idyllische locatie midden in de Alblasserwaard organiseert
het Pelgrim Trio deze geheel verzorgde midweek voor
amateurensembles.
 
Deze midweek is bestemd voor enthousiaste musici die plezier hebben
in het samen musiceren en willen verbeteren onder deskundige leiding
van drie docenten.
 
Van dinsdag tot en met vrijdag gaan de ensembles met de coaches aan
de slag met voorbereid repertoire. Er is ook ruimte om met anderen
muziek te maken. 
 
Iedere avond is er een ontspannen 
avondprogramma. Op vrijdagavond 
geven de coaches een concert en op 
zaterdag kunnen de ensembles die 
dat leuk vinden de gestudeerde 
stukken presenteren aan familie, 
bekenden en belangstellenden in 
een afsluitend lunchconcert in het 
Haute Cultuurhuis.
 
Meer informatie over het Pelgrim Trio, het verblijf, het niveau en de
kosten leest u op de volgende pagina's in deze brochure. 
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Pelgrim Trio
Het Pegrim Trio bestaat uit drie enthousiaste musici: Karin Dolman
(altviool/viool), Thea Rosmulder (klarinet, fluit en saxofoon) en Caecilia
Boschman (piano). Dit trio wordt geprezen om hun virtuositeit en het
verfijnde samenspel, maar belangrijker is de energie en het plezier dat
deze vrouwen uitstralen. Zij coachen al vele jaren met enthousiasme
amateurensembles in binnen- en buitenland.
 
Verblijf
Het programma begint dagelijks met een gezamenlijk ontbijt in Gasterij
de Donk in Brandwijk. U kunt thuis overnachten of in één van de locaties
van Bed en Breakfast de Donk in de omgeving van Brandwijk. De
concerten en een deel van het avondprogramma vinden plaats in het
Haute Cultuurhuis te Langerak. 
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Ensembles/niveau
Amateurensembles vanaf twee personen kunnen zich inschrijven. Naast
eigen repertoire kun je ook advies en tips vragen over het uitzoeken van
muziek. Er zijn drie piano's aanwezig, dus ook ensembles met piano zijn
van harte welkom.
 
Individueel aanmelden
Heeft u geen ensemble maar wilt u wel graag deelnemen aan de
kamermuziekcursus? Geen probleem! U kunt zich ook individueel
aanmelden. Er worden dan door de coaches in overleg passende
ensembles samengesteld en muziekstukken geselecteerd.
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Programma van de week
Dinsdag 23 juni
10:30       Welkom
11:30       Coaching ensembles
20:00       Groot Tutti Ensemble
 
Woensdag 24 juni
10:00       Coaching ensembles
Verrassend avondprogramma!
 
Donderdag 25 juni
10:00       Coaching ensembles
20:00       Groot Tutti Ensemble
 
Vrijdag 26 juni
10:00       Coaching ensembles
Verrassend middagprogramma in de omgeving!
20:00       Avondconcert Pelgrim Trio in Haute Cultuurhuis
 
Zaterdag 27 juni
9:30       Repetities ensembles
12:00     Lunchconcert door deelnemers in het Haute Cultuurhuis
               De ensembles die dit leuk vinden kunnen hier aan deelnemen.
               Familie en genodigden zijn van harte welkom. 
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Lessen
4 overnachtingen
Ontbijt, lunch en diner incl. wijn
Koffie en thee met versnaperingen
Docentenconcert
Masterclasses
Avondprogramma

Kosten van de week
Met overnachting € 685,- per persoon
In deze prijs is inbegrepen:

 
Zoals bovenstaande zonder overnachting € 495,- per persoon
 
Een samenwerking tussen:
Pelgrim Trio   www.pelgrimtrio.nl
B&B De Donk Brandwijk   www.benbdedonk.nl
Haute Cultuurhuis Langerak   www.hautecultuurhuis.nl
 
Voor meer informatie en aanmelding:
Rob van der Feijst rob@donkseweg.nl of 06-55835470
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