Van: Muziekbond Gelderland-Flevoland [mailto:secretaris@mbgf.nl]
Verzonden: maandag 21 augustus 2017 13:18
Aan:
Onderwerp: FW: Dirigentenwedstrijd

L.S.
De Brabantse Bond organiseert een dirigentenworkshop.
Voor meer informatie, zie onderstaand bericht
Met vriendelijke groet,
Albert Steert
Secretaris Muziekbond Gelderland-Flevoland

Van: A Peters [mailto:a.peters@brabantse-muziekbond.nl]
Verzonden: maandag 21 augustus 2017 11:32
Aan: 'secretaris@mbgf.nl'
Onderwerp: FW: Dirigentenwedstrijd

Beste Albert,
Op 23 september en 2 december organiseert de BBM in samenwerking met de Bond van Orkestdirigenten en
Instructeurs dirigentenworkshops. Docent is Alex Schillings. Op 2 december zal de locatie van de dirigentenworkshop
Roosendaal zijn dus wellicht qua locatie voor jullie bonden interessant om op jullie website of nieuwsbrief te delen.
Er is bij allebei de workshops alleen nog plaats voor auditoren!
Hopelijk willen jullie dit delen met jullie achterban! Alvast bedankt!
Groeten,
Anne Peters
www.brabantse-muziekbond.nl
www.facebook.com/mijnBBM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij meer informatie. Ook te vinden op onze website:
Dirigentenworkshops
Op 23 september en 2 december zal de BBM in samenwerking met de BvO&I (Bond van Orkestdirigenten &
Instructeurs) twee dirigentenworkshops verzorgen. In het samenwerkingsverband tussen de twee bonden, BBM en
BvOI, staat de permanente ontwikkeling van de dirigent centraal. In een breed perspectief worden workshops en
masterclasses aangeboden aan de dirigenten en instructeurs.

Indeling
Alle workshops hebben een vaste indeling en elke workshop is gebaseerd op een thema. Het thema wordt vanuit
vele invalshoeken benaderd. In de ochtend staan de volgende onderwerpen centraal:








Beschrijving en toelichting van het thema van de dag
Theoretisch gedeelte (brede verdiepende opzet)
Verbreding van aan de workshop gerelateerde kennis
Het beantwoorden van vragen uit de praktijk
Receptieve vorming (waar mogelijk in relatie tot het thema)
Toelichting en het bespreken van de inhoud van het practicum (’s middags)
Praktijk tips

Tijdsplan:
09.30 – 12.00u workshop
12.00 – 13.00u lunch
13.00 – 15.30 practicum met orkest
Docent: Alex Schillings
Alex Schillings
Alex Schillings studeerde Algemene Muzikale Vorming en HaFa-directie aan het Conservatorium Maastricht. Verder
studeerde hij orkestdirectie bij Lucas Vis en Anton Kersjes. In 1985 won hij de Zilveren Dirigentenstok tijdens de
Internationale Dirigentenwedstrijd van het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Alex Schillings is o.a. als voorzitter
verbonden aan de Bond van Orkestdirigenten & Instructeurs en hoofdvakdocent HaFaBra-directie aan de ArtEZ Hoge
School voor de Kunsten te Zwolle en het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Workshops 2017
In 2017 staan de volgende twee workshops op de planning:
23 september 2017 – locatie wordt nog bepaald
‘De permanente zoektocht naar het verschil tussen hoofd- en bijzaken in een partituur’
2 december 2017 - Roosendaal
‘Orkesten met een grijze orkestklank maken foute keuzes!?'
Inschrijven
Er kan alleen nog ingeschreven worden als auditor. Via onderstaande link kan er ingeschreven worden:
INSCHRIJVEN
Het is mogelijk je direct voor beide workshops in te schrijven. Wil je naar één van de twee dan kan dat natuurlijk ook.
Kosten
Actief deelnemer – helemaal vol bij beide workshops
De kosten voor actieve deelname bedragen € 75,- per workshop (voor dirigenten van verenigingen buiten Brabant:
€85,-), dit is inclusief:






Partituren
Syllabus
Dirigeersessie
Ontvangst met koffie en iets lekkers
Lunch

Auditor – inschrijven nog mogelijk!
Deelname als auditor kost € 50,- per workshop (voor dirigenten van verenigingen buiten Brabant €60,-), dit is
inclusief:


Partituren





Syllabus
Ontvangst met koffie en iets lekkers
Lunch

Na aanmelding krijg je een factuur toegestuurd. Je kunt pas aan de cursus deelnemen, zodra de factuur is voldaan.
Bij de voorbereidingen van de cursus maakt de BBM al diverse vaste kosten. Het is daarom niet mogelijk om reeds
betaalde cursusgelden te restitueren. Echter, bij minder dan 10 deelnemers zal de workshop niet doorgaan en
ontvang je de door jou gemaakte kosten terug.

