Ouvertures met Reinout Godschalk
6 & 20 april 2019
Samuze, huismuziekorkest De Bilt, opent op zaterdag 6 en 20 april het voorjaar door een
aantal Ouvertures onder leiding van Reinout Godschalk te spelen.
Een ouverture is bedoeld als een opening tot een langer muziekstuk zoals een opera. In de
ouverture zijn de thema’s uit het muziekstuk veelal herkenbaar; een intro zouden we vandaag
de dag zeggen. Deze twee dagen staan in elk geval de ouvertures tot Die Zauberflöte van
Mozart, Egmont van Beethoven en Il barbiere di Siviglia van Rossini op de lessenaar.
Reinout Godschalk heeft de arrangementen voor een huismuziekorkest geschreven.
Het verwachte speelniveau is drie op de schaal van de huismuziek en staat open voor elke
instrumentalist (behalve piano).
De Ouverture-dagen gaan door wanneer dertig mensen zich voor 21 februari 2019 hebben
aangemeld.
datum:
kosten:
meenemen:

Zaterdagen 6 en 20 april 2019, De Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven.
Kwartiertje lopen vanaf het station of parkeren voor de deur.
€ 65 per deelnemer of € 55 voor wie deelnam aan de Schubertdagen in 2018,
incl. koffie, thee, koekjes, soep, melk, drankje.
Lunchpakket meenemen!!
Behalve het instrument een muziekstandaard en potlood.

U 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 u aan te melden verzoeken we u een e-mail te zenden aan: 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 kunt u volstaan met uw naam
(mits uw gegevens niet veranderd zijn).
We verzoeken u om tegelijk met de aanmelding het betreffende bedrag over te maken naar:
rekeningnummer NL77INGB0001894984 , t.n.v. Huismuziek afdeling Bilthoven,
onder vermelding van: Ouvertures.
Als we op 1 februari 30 betalingen ontvangen hebben gaat het project door.
U hoort dat zo snel mogelijk. Als de muziekdag onverhoopt niet doorgaat krijgt u het
inschrijfgeld uiteraard teruggestort.
Hartelijke groet en hopelijk tot 6 april,
Evenementencommissie Samuze

