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Gypsy Academy 2019
Datum : Zaterdag 26 januari 2019
Dag indeling

De Ridderslag, Ridder van Catsweg 256 A, Gouda
Repertoire

Gypsy Academy 2019

10.00 Aankomst

Gypsy Academy

Ensemble ( gevorderden )

10.15 Stemmen & Play in
10.30 Pauze Groepen splitsen
10.45-12.15 Sessie 1
12.15-13.00 Lunch
(eigen lunchpakket !)
13.00- 13.45 Sessie 2
14.15- 15.30 Gypsy Academy
15.30-16.00 Pauze

Viva Espana
Milise Mou
Julischka
Yasmina
Feuertanz
Mazzeltov
Tsouika Hora

Joh. Brahms : Hongaarse
Dans 1 en 5
M.McLean: Csardas en
Tarantella

16.00 Concert

Workshop info
In 2009 organiseerde Fluitschool
Flautissimo haar eerste Gypsy
Academy voor fluitisten met de
Zwitserse wereldmuziek
specialist dhr. Martin Schäfer.
Dit was zo’n groot succes dat
we sindsdien telkens als deze
fantastische violist in ons land
is, een gezamenlijke workshop
proberen te organiseren.
Helaas is dhr. Schäfer sinds
2016 niet meer in ons land
geweest en voorlopig zal het er
ook niet meer van komen.
Omdat zo’n dag een
inspirerend evenement is waar
leerlingen al bij de voorbereiding
veel van opsteken, willen we toch
zo’n workshop organiseren. Dit
keer samen met violiste
Annemarie van Prooijen die ook
diverse keren met dhr. Schäfer
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zelf zo’n workshop heeft
gegeven. Het wordt deze keer
dus een workshop voor violisten
en fluitisten.Lage strijkers als
cello en contrabas zijn ook zeer
welkom!

Gevorderde spelers repeteren ’s
ochtends en ’s middags in een
ensemble o.l.v. dirigent/pianist
Aad van der Velde. Op het
repertoire naast 2 Hongaarse
dansen van Brahms een Csardas
en Tarantella van Michael
Mc Lean .
Hoogtepunt is natuurlijk
de eigenlijke Gypsy
Academy ’s middags
voor alle deelnemers. Om
16.00 is de slotpresentatie
waarbij alle fans van onze
deelnemers van harte
welkom zijn.

Dagindeling :
Beginners en leerlingen van boek
1 en 2 repeteren ’s morgens en 's
middags het repertoire voor de
Gypsy Academy met docenten
Anke van der Bijl en Annemarie
van Prooien.

Films van voorgaande
Gypsy Academies zijn te zien op
www.fluitschool.nl, pagina Kijk
en Luister .
Hier een film van de door
Annemarie gegeven Gypsy
Workshop voor violisten.
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Aanmelding Gypsy Academy
Datum : Zaterdag 26 januari 2019

Uiterste inschrijfdatum : 15 december 2018

Gegevens deelnemers
Voornaam

Achternaam

Instrument & Laatst
gespeelde stuk

Workshop p.p. € 20,00
incl. max. 4 x toegang tot
concert

Kosten

Totaal €

Geboortedatum leerling
Naam & handtekening ouder
Straat
Postcode en woonplaats
Telefoon
E mail
Naam & handtekening thuisdocent

Aanmeldingsformulier en inschrijfgeld inleveren bij de eigen muziekdocent

Let op :
1.Deelnemers aan het ensemble nemen een lessenaar mee (voorzien van naam!)
2.Elke leerling is aansprakelijk voor eigen veiligheid en eigendommen!
3. Deelnemers stemmen bij inschrijving in met het delen van beeld- en geluidsmateriaal van
deze dag t.b.v. publiciteit bij toekomstige evenementen
Gypsy Academy Fluitschool Flautissimo 26 februari 2019

