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Geen dag zonder bach. 

Onder die natuurlijk logische titel brengt de Vereniging voor Huismuziek in Rotterdam (speelgroep Hoogvliet) 
een interessante start van het nieuwe seizoen. Die is nog ver weg maar omdat de voorbereidingen enige tijd 
vergen maken wij er nu al melding van in de hoop uw interesse te wekken. 

Wat gaat er gebeuren? Op twee maandagen, te weten 23 en 30 augustus organiseren we samenspeelavonden met 
werken van J.S. Bach. We kiezen daarvoor uit koraalbewerkingen en een enkele fuga, alle werken voor orgel. De 
werken zijn 3,4 en 5 stemmig en in principe geschikt voor elk instrument. Het is de bedoeling dat men na 
aanmelding en betaling deze werken thuisgestuurd krijgt om de eigen partij alvast eens door te nemen. Bach 
heeft hele mooie muziek geschreven voor allerlei originele combinaties te spelen, maar er moet wel even voor 
geoefend worden. Afhankelijk van de instrumenten die zich aanmelden wordt een keuze gemaakt uit de 
behoorlijke voorraad, die keuze wordt herschreven in voor ieder leesbare tekst en zo nodig getransponeerd. 

Op de beide avonden gaan we deze werken trachten samen te spelen, overigens zonder dat er direct een 
uitvoering achteraan komt. De avonden zijn van 19.30 tot 22.00 uur, waarbij een pauze van een minuut of 20 is 
inbegrepen. Huismuziek is gevestigd in de Zalmplaatschool, Aalreep 8-10 in Hoogvliet. Kosten voor beide 
avonden samen bedragen 25,- euro, waarbij is inbegrepen alle kopietjes plus opsturen en koffie of  thee op beide 
dagen.  

Om de avonden door te laten gaan hebben we tenminste 5 liefhebbers van Bach nodig, met dien verstande dat de 
diverse partijen evenredig bezet moeten zijn. Wilt u daarom als u zich aanmeldt opgeven welke instrumenten u 
bespeelt, of dat transponerende instrumenten zijn (dus in welke toonaard ze staan) en hoeveel jaar les u heeft 
gehad, dan wel beginner of gevorderde bent. Het aanmeldadres is het secretariaat van speelgroep Hoogvliet, 
Annelies Bakker,  hoogvliet@huismuziek.nl  of bij de speelgroepleider, Roel Vos, vos.ro@wanadoo.nl. Heel 
kort na 1 augustus krijgt u bericht of e.e.a. doorgaat en welke muziek u kunt bekijken. Met nadruk wordt gesteld 
dat in principe iedereen welkom is. 

 

Alles nog even kort samengevat: 

Project : “Geen dag zonder Bach” 

Data: 23 en 30 augustus van 19.30-22.00 uur 

Locatie:   Zalmplaatschool, Aalreep 8-10 , 3192 SE  Hoogvliet 

Kosten:   25,- voor beide avonden, te voldoen op rekening     nr. .  5606363  tnv. HUISMUZIEK 
SPEELGROEP HOOGVLIET. Uw aanmelding is pas geldig als er betaald is. 

Aanmelden: (ruim) voor 1 augustus  onder vermelding van naam, adres (ivm opsturen muziek) 
instrument (met bijzonderheden) en niveau of aantal jaren les. 

 

Huismuziek hoopt dat er ruime belangstelling is en dat we het muziekseizoen 2010/11 voortvarend met Bach 
kunnen openen. Intussen wensen we allen een goede vakantie, zodat iedereen uitgerust zich aan Bach kan 
wagen. 
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