
Aankondiging: 
 
Zomercursus Italië, 1 t/m 5 augustus 2011. In het Istituto Musicale “G. Frescobaldi”, in het historische 
centrum van Perugia, organiseert Accademia Amsterdam een kamermuziekcursus voor gevorderde 
amateurs en beginnende conservatoriumstudenten: zangers, strijkers, blazers, klavecimbel/basso continuo. 
Overnachting in agriturismo “Borgo Casale dell’ Angelo”, in hotels dichtbij of in jeugdherbergen. “De 
Italiaans-Franse connectie”: Lully, Pasquini en andere componisten uit de Franse en Italiaanse barok. 
Samen muziek maken, kneepjes van het vak leren, gezelligheid en lekker eten. Info en opgave: 
www.amstelimpresariaat.nl/cursussen. 
 
 
 
 
Artikel: 
 
“De Italiaans-Franse connectie: concurrentie en inspiratie” 
Zomercursus Kamermuziek Perugia (Italië) 1 t/m 5 augustus 2011 
Muziek van Lully, Pasquini en andere componisten van Monteverdi tot 
Charpentier, door Accademia Amsterdam 
 
Voor amateurs en beginnende conservatoriumstudenten van jong tot oud: 
zangers, strijkers, blazers, klavecimbel/basso continuo 
 
De prachtige middeleeuwse stad Perugia (Italië), is ook deze zomer weer thuishaven van een 
zomercursus kamermuziek. De musici van Accademia Amsterdam nemen liefhebbers van Oude 
Muziek mee op reis door de muziekhistorie. Er is plek voor bespelers van moderne zowel als 
historische instrumenten. Individuen en ensembles kunnen zich inschrijven. 
 
Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het samen musiceren en de interpretatie van 
ensemblemuziek van (vroeg)barok tot classicisme. Istituto Musicale “G. Frescobaldi”, in het 
historische centrum van Perugia, stelt ruimtes beschikbaar voor cursussen en repetities. Cursisten 
presenteren zich in het prachtige, barokke Auditorium Marianum van het Istituto Musicale. Op de 
dag van aankomst trakteert Accademia Amsterdam de deelnemers op een inspirerend concert. 
 
Kijk voor meer informatie of inschrijven op de website van het Amstel Impresariaat: 
www.amstelimpresariaat.nl/cursussen. U kunt direct contact opnemen via 
cursussen@amstelimpresariaat.nl. 
 
Net buiten de stadsmuren, verscholen tussen de olijfgaarden, ligt de agriturismo “Borgo Casale 
dell’ Angelo”. Daar kunt u verblijven in luxe gerestaureerde appartementen. Voor degenen die met 
wat minder luxe genoegen nemen, zijn er in de omgeving en het prachtige centrum van Perugia 
gezellige en goede ‘ostelli’. Tegenover of in de directe omgeving van Istituto Musicale “G. 
Frescobaldi” zijn betaalbare hotels. 
 
Al ligt de nadruk op het samen musiceren, er zal ook tijd zijn voor het al dan niet in 
groepsverband maken van een excursie naar één van de beroemde steden in de buurt: Perugia, 
Assisi of Spoleto. Voor de sportievelingen is er het meer van Trasimeno en strekt zich een net van 
wandelwegen uit. We organiseren – op inschrijving – een excursie naar de prachtig gerestaureerde 
Villa Monticelli, één van de mooiste in Umbrië. 
 
Natuurlijk vergeten we het goede leven niet: voor wie wil wordt er op echt Italiaanse wijze geluncht 
of gedineerd, in één van de typische locale restaurants die Perugia rijk is, op een steenworp 
afstand van Istituto Musicale “G. Frescobaldi”. 
 
Wie vóór 1 april 2011 boekt, ontvangt een korting op de cursuskosten van 5%. Degene die 
tegelijkertijd met zijn/haar inschrijving een extra cursist inbrengt ontvangt 10% korting op de 
cursuskosten. Bij boeking in Borgo Casale dell’ Angelo, ontvangt men een korting van 10% op de 
overnachtingskosten. 
Prijzen vanaf € 250,- excl. overnachting en maaltijden. 
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De docenten hebben uitgebreide praktijkervaring: 
Sandro Naglia, Reggio Emillia: zang/directie/ensemble-coaching & -leiding 
Onno Verschoor, Amsterdam: (barok)hobo/(blok)fluit/blazers 
Mariette Holtrop, Utrecht: (barok)viool/strijkers 
Wilma van der Wardt, Groningen: (barok)cello/viola da gamba/strijkers 
Alessandra Iovino, Perugia: klavecimbel/continuo 
 
Het programma is (onder voorbehoud): 
• maandag 1 augustus: 
10:30 ontvangst in Istituto Musicale “G. Frescobaldi”, kennismaking en formering ensembles 
21:00 docentenconcert 
• maandag 1 t/m vrijdag 5 augustus: 
lessen en ensembles (optioneel 1 vrije ochtend/middag met excursie) 
• vrijdag 5 augustus: 
21:00 cursistenpresentatie 
 
Meer informatie en boeking via: 
www.amstelimpresariaat.nl/cursussen 
 
Accademia Amsterdam 
(NL) Onno Verschoor 
+31 20 4560973 
info@amstelimpresariaat.nl 
(IT) Alessandra Iovino 
+39 338 5706202 
alessandra.iovino@yahoo.it 
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