samenspeeldag
Op zaterdag 7 maart 2020 organiseert de afdeling Delft van de Vereniging voor Huismuziek een
samenspeeldag.
Deze dag vindt plaats in Basalt Revalidatie (was Sophia), Reinier de Graafweg 1, 2625AD Delft. Daar kan
gratis geparkeerd worden.

Programma
9.30
10.00
12.00
13.00
15.00
15.30
16.30

inloop met koffie en thee
start workshop 1
lunchpauze (voor soep en drinken wordt gezorgd, zelf brood meenemen)
workshop 2
theepauze
optreden van de diverse groepen voor elkaar
borrel

Workshops
Er zijn drie workshops die worden verzorgd door onze drie dirigenten.
Pasha Ashari blijft dicht bij huis: hij gaat aan de slag met muziek van Nederlandse componisten. Stieneke
Kamp zoekt het verder op: zij gaat op een muzikale ontdekkingsreis in Zuid-Amerika.
Jeanne van der Linden heeft gekozen voor delen uit de 15-e symfonie van Mozart.
De drie dirigenten zullen hun workshop zowel ’s ochtends als ’s middags geven. Het is dus mogelijk om voor
twee workshops in te schrijven. Alle workshops zijn voor ieder instrument toegankelijk.

Aanmelding
Graag uiterlijk 16 februari aanmelden door middel van het bijgaande formulier.
Bij later aanmelden hangt het de dirigenten af of er nog plek in de groepen is.

Kosten
Voor leden van Huismuziek kost de dag € 27,50 en voor niet-leden € 30,00.
Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekening NL90 TRIO 0390320307 t.n.v. Huismuziek Delft onder
vermelding van ‘samenspeeldag’.

Aanmeldformulier Samenspeeldag 2020 Huismuziek Delft
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Instrument:

De volgende drie workshops worden aangeboden:
A. Pasha Ashari: Muziek van Nederlandse componisten
B. Stieneke Kamp: Zuid-Amerikaanse muziek
C. Jeanne van der Linden: delen uit de 15-e symfonie van Mozart
U kunt zich voor twee workshops aanmelden.
Geef hieronder de voorkeur aan voor de workshops waaraan u wilt deelnemen.
Bij de indeling zullen uw voorkeuren zoveel als mogelijk worden gevolgd. Om een evenwichtige
verdeling van de deelnemers over de workshops te realiseren kan het mogelijk zijn dat deze
voorkeuren niet geheel aangehouden kunnen worden.

Eerste voorkeur:

Tweede voorkeur:

Dit formulier invullen en scannen en graag zo snel mogelijk doch uiterlijk 16 februari mailen naar:
samenspeeldag@huismuziekdelft.nl.
Naar dit adres kan ook een email gestuurd worden met de gevraagde gegevens: Naam, E-mail,
Telefoon, Instrument en keuze workshops.
Het ingevulde aanmeldformulier kan ook worden afgegeven aan Iemkje Ruiter of Guus Hommel.

