Balletmuziek
o.l.v. Noortje Braat
17 september en 1 oktober 2022
Na twee coronajaren met stilstand organiseert Samuze weer twee muziekdagen. Ditmaal onder leiding
van Noortje Braat, de vaste dirigent van Samuze. We spelen muziek waarvan Reinout Godschalk de
arrangementen heeft gemaakt, speciaal voor huismuziekorkesten.
We gaan bekende balletmuziek spelen:
- 'Montegue' en 'Masque' uit Romeo & Juliette van Prokofjev.
- stukken uit de Notenkrakersuite van Tsjaikovski.
De muziekdagen gaan door als 25 mensen zich voor 15 augustus 2022 hebben aangemeld.
datum:
tijden:
plaats:

zaterdagen 17.9 en 1.10.2022
ontvangst 10:30 uur; aanvang 11:00 uur; einde 16:30 uur; met 3 pauzes.
Regenboogschool, Aeolusweg 8, 3731 XG De Bilt (ingang aan de Cirrusweg).
Je kunt parkeren in de omgeving van de school.
Met de bus (nr. 77) kun je vanaf station Bilthoven of Utrecht Centraal naar halte Dr.
Letteplein, De Bilt. Daarvandaan is het zes minuten lopen.
kosten:
€ 45,- per deelnemer, inclusief koffie, thee, koekjes, soep, melk, drankje.
meenemen: lunchpakket (indien gewenst), instrument, muziekstandaard en potlood.
instrumenten: bas, blokfluit, cello,fagot, fluit, hobo, klarinet, (alt)viool en piano.
Je ontvangt vooraf de muziek op je opgegeven e-mailadres om zelf af te drukken.
Om je aan te melden verzoeken we je een e-mail te sturen naar: huismuziekorkest@samuze.nl
Graag hierbij de volgende gegevens vermelden:
Voor- en achternaam, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres, instrument met evt. toonsoort.
Als Samuzant of deelnemer aan vorige projecten van Samuze kun je volstaan met je naam (mits je
gegevens niet veranderd zijn).
We verzoeken je om tegelijk met de aanmelding het betreffende bedrag over te maken naar:
rekeningnummer NL54 TRIO 0320 3471 92 , t.n.v. Huismuziek afdeling Bilthoven,
onder vermelding van: balletmuziek.
Als de muziekdagen onverhoopt niet doorgaan krijg je het inschrijfgeld uiteraard teruggestort. Je hoort
dat zo snel mogelijk.
Hartelijke groet en hopelijk tot 17 september,
Wim en Koos
Samuze, huismuziekorkest De Bilt

