
Prokofjev 
o.l.v. Reinout Godschalk
4 & 18 april 2020

Samuze, huismuziekorkest De Bilt, organiseert op zaterdag 4 en 18 april weer twee muziekdagen 
onder leiding van Reinout Godschalk. Hij heeft arrangementen gemaakt voor huismuziekorkest van 
stukken van Prokofjev (1891-1953).
Prokofjev hoort tot de expressionisten, de componisten die de grens van de harmonische 
welluidendheid opzoeken. Proforfjev wordt nergens echt modern. Het zal voor sommigen een 
leerproces zijn en voor anderen een feest van herkenning.

De stukken die we gaan spelen zijn:
- Masque en The Montagues and the Capulets (Knights), beide uit ‘Romeo en Julia’.
- Peter en de Wolf, in een samengevoegde versie van de muziekjes die tussen de vertelde verhalen 
door gespeeld worden. Hier is er geen verteller; de tekst staat in de partijen. Deze versie duurt 
ongeveer tien minuten.

Het speelniveau is drie op de schaal van Huismuziek en staat open voor elke instrumentalist (behalve 
piano, daarin is al voorzien).

De muziekdagen gaan door als 30 mensen zich voor 25 februari 2020 hebben aangemeld.

datum: Zaterdagen 4 en 18 april 2020
plaats: Centrumkerk, Julianalaan 42, 3722 GR Bilthoven. De zaal heeft beter licht dan de zaal 

waar we afgelopen voorjaar speelden.
De Centrumkerk ligt op enkele minuten lopen vanaf het station. 
Je kunt gratis parkeren in de kelder van winkelcentrum de Kwinkelier, achter de 
Centrumkerk (met de auto te bereiken vanaf de Sperwerlaan).

kosten: € 70,- per deelnemer of € 65,- voor wie deelnam aan de Ouverture-dagen in 2019. Dat is
inclusief koffie, thee, koekjes, soep, melk, drankje.

meenemen: Lunchpakket.
Behalve het instrument een muziekstandaard en potlood.

Je ontvangt vooraf de muziek op het opgegeven e-mailadres om zelf af te drukken. Voor mensen die 
problemen hebben met afdrukken kunnen we de muziek op papier sturen; hiervoor rekenen we € 10,- 
extra. 

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 NL77INGB0001894984 , t.n.v. Huismuziek afdeling Bilthoven,
onder vermelding van: Prokofjev.

Als de muziekdagen onverhoopt niet doorgaan krijg je het inschrijfgeld uiteraard teruggestort. Je hoort 
dat zo snel mogelijk.

Hartelijke groet en hopelijk tot 4 april, 

Wim en Koos
Evenementencommissie Samuze, huismuziekorkest De Bilt


