DOCENTEN
Sander van der Loo
Eerste klarinettist Marinierskapel der
Koninklijke Marine
Leiding Mega Clarinet Choir

Jean Pierre Cnoops
Eerste saxofonist Marinierskapel der
Koninklijke Marine
Hoofdvakdocent saxofoon
Conservatorium Maastricht
Individuele masterclasses en
coaching ensembles

Herman van Kogelenberg
Solofluitist Rotterdams Philharmonisch
Orkest / Hoofdvakdocent fluit
Codarts Conservatorium Rotterdam
Individuele masterclasses en
coaching ensembles

Peter van Dinther
Solotrompettist Marinierskapel der
Koninklijke Marine
Coaching ensembles

AANMELDEN
Via info[at]amsterdamwindorchestra.nl kun je je tot 19 mei
aanmelden voor een van de activiteiten.
De deelnemersbijdrage bedraagt € 16,50 (inclusief toegang
tot het concert van het Amsterdam Wind Orchestra, de
presentatie van de ensemblecoachings en een drankje in de
pauze van het middagconcert).
Contactpersoon:
Ilse Eijsink
telefoon : 06 - 21 29 37 33
Losse kaarten voor het
concert kun je tot 19 mei
reserveren via
info[at]amsterdamwindorchestra.nl.
Je betaalt dan slechts € 12,50! (aan de zaal € 16,50).
De kaarten liggen dan klaar bij de kassa van de Beurs van
Berlage. Reserveren via www.beursvanberlage.nl kan ook,
kosten bedragen dan € 16,50 excl. reserveringskosten.

BLAZEN !
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ORGANISATIE
Stichting The Amsterdam WInd Orchestra
www.amsterdamwindorchestra.nl
Met dank aan :

Masterclasses
fluit - saxofoon
Mega Clarinet Choir
Coaching Blazersensembles
Concert Amsterdam Wind Orchestra
o.l.v. Christian Lindberg

Wouter Iseger
Bastrombonist Holland Symfonia
Coaching ensembles

zondag 22 mei 2011
Beurs van Berlage Amsterdam
10.00 uur - 17.00 uur
www.amsterdamwindorchestra.nl

Laat je inspireren door
topmusici op 22 mei!
Het Amsterdam Wind Orchestra verzorgt op zondagmiddag 22
mei om 14.15 uur een spetterend concert in de concertserie
Blazen in de Beurs. Vanaf 10.00 uur ‘s morgens zijn er in en om de
grote zaal van de Beurs van Berlage diverse leerzame activiteiten
voor en door amateurmusici die worden geleid door musici van
het Amsterdam Wind Orchestra.

Orkest : Amsterdam Wind Orchestra
Het Amsterdam Wind Orchestra is het enige beroepsorkest in
Nederland dat de uitvoering van symfonische blaasmuziek op
het hoogste niveau als primaire doelstelling heeft. Het orkest
bestaat uit professionele blazers en slagwerkers die veelal
werkzaam zijn bij de Nederlandse symfonieorkesten en die
hun eerste muzikale schreden hebben gezet in de plaatselijke
harmonie, fanfare of brassband.

Individuele masterclasses fluit en saxofoon
Volg een masterclass bij een topmusicus van het Amsterdam
Wind Orchestra en verleg je muzikale grenzen!

Coaching bestaande blaasensembles
Speel je in een blaasensemble? Onze coaches geven je tips hoe
je nóg beter samen kunt spelen en effectiever kunt repeteren.
Van duo’s tot ensembles van zeven spelers maximaal.
Te denken valt aan blaaskwintetten, saxofoonkwartetten en
koperkwintetten.
Voor een aantal ensembles is er gelegenheid zich te laten horen
in de grote zaal van de Beurs van Berlage, voorafgaand aan het
concert van het Amsterdam Wind Orchestra!
Meedoen ?
Kijk bij de docenten en achterop deze flyer voor meer informatie !

10.00 uur
Aanvang masterclasses en workshops
13.30 uur
Presentatie ensembles en clarinet choir
14.15 uur
Aanvang concert Amsterdam Wind Orchestra
Lollapalooza - John Adams (arr. James Spinazolla)
A Night On Culbin Sands - Alexander Comitas

Voor saxofonisten en fluitisten van alle niveaus worden er op 22
mei vanaf 10.00 uur masterclasses verzorgd door Herman van
Kogelenberg (fluit) en Jean Pierre Cnoops (saxofoon).
Op verzoek is pianobegeleiding van je solowerk mogelijk !
Informeer bij Ilse Eijsink naar de mogelijkheden.
Mega Clarinet Choir
Wat is er nou leuker dan je klarinet meenemen en opgaan in het
grote geheel van het zoemende en ronkende clarinet choir dat
we speciaal oprichten voor deze dag!
Expert op dit gebied is Sander van der Loo die de workshop
clarinet choir zal leiden en het Mega Clarinet Choir dirigeert in de
grote zaal van de Beurs van Berlage.

Programma 22 mei

Memories from a Cloud
voor koperkwintet en orkest - Christian Lindberg
(nederlandse première)
Solisten: Stockholm Chamber Brass

Gastdirigent : Christian Lindberg
De Zweedse dirigent Christian Lindberg is als trombonist een
levende legende. Hij wordt wel de Paganini van de trombone
genoemd. Sinds enkele jaren maakt hij naam als componist,
als dirigent werkt hij intensief met het vermaarde Swedish
Wind Ensemble. Het Amsterdam Wind Orchestra speelt op 22
mei maar liefst twee composities van Lindberg zelf.
Solisten: Stockholm Chamber Brass
De vijf koperblazers van dit kwintet zijn de solisten in het werk
Memories from a Cloud van Christian Lindberg, dat hij ook
aan hen heeft opgedragen. De leden zijn de twee
trompettisten Urban Agnas en Jeroen Berwaerts, hoornist
Markus Maskuniiitty, trombonist Jonas Bylund en tubaspeler
Lennart Nord.

pauze
Brain Rubbish - Christian Lindberg
(Nederlandse première versie voor symfonisch
blaasorkest)
Homenaje a Joaquín Sorolla –
Bernardo Adam Ferrero (arr. Anders Högstedt)

