Componeerproject ‘Pronkstukken’
TivoliVredenburg
HV4 muziek
Het Cals College organiseert in samenwerking met
TivoliVredenburg in Utrecht een componeer-driedaagse
speciaal voor de vierde klassen muziek. Onder leiding
van twee professionele workshopleiders gaan jullie een
groepscompositie maken én uitvoeren in TivoliVredenburg!
Wat is de bedoeling?
- In drie dagen ga je nieuw muzikaal materiaal maken als groep.
- De basis van dit materiaal wordt ingebracht door de workshopleider en is gelinkt aan een stuk dat
het Radio Filharmonisch ten gehore gaat brengen in de Grote Zaal: Turangalîla van de
componist Messiaen.
- D.m.v groepsimprovisaties wordt nieuwe passende ritmiek, melodie en harmonie bedacht.
- In kleinere groepen worden deelopdrachten uitgewerkt en tot één grote compositie gesmeed.
- De presentatie zal plaatsvinden op donderdag 23 november van 19:30-20:00u in zaal Hertz in
TivoliVredenburg, gratis toegankelijk voor je ouders vrienden en familie en voor het
concertpubliek.
- Aansluitend bezoeken we het concert van het Radio Filharmonisch om 21:00u in de Grote
Zaal. Verwachtte eindtijd is 22:30u. Voor jullie is de toegang voor dit concert gratis. Je mag een
introducé meenemen voor €8,-.
Praktische info:
- Dinsdag en woensdag 21 en 22 november werk je van 9:30-15:30u in Cloud 9
(TivoliVredenburg, artiesteningang)
- Donderdag 23 november werken we vanaf 9:30u de hele dag in zaal Hertz in
TivoliVredenburg (artiesteningang).
- Donderdagavond is onze eigen uitvoering (23 nov) van 19:30-20:00 in zaal Hertz in
TivoliVredenburg. Vrije toegang voor iedereen.
- Aansluitend bezoeken we om 21:00u het concert van het Radio Filharmonisch in de Grote Zaal.
- Neem je draagbare instrument mee! (gitaar+versterker/viool/blaasinstr./klein percussie wel,
keyboards e.d. niet!)
- Vergeet ook je lunchpakket/drinken niet. Donderdag heb je ook avondeten nodig.
- Dit project is een verplicht onderdeel van het lesprogramma.
- Als je ziek wordt: ziekmelden gewoon op school. Er wordt een presentielijst bijgehouden.
- Zorg ervoor dat je op tijd met bus/tram/fiets op de locatie aanwezig bent. Maak eventueel
afspraken met elkaar om samen te reizen.
Vragen? Kom even langs of stuur een mailtje. Veel plezier!
Lieke Broekhuijsen

DONDERDAG 23 NOVEMBER 2017

Pieces of Tomorrow
Messiaen - Turangalîla
21:00u Grote Zaal

Pop en klassiek slaan de handen ineen en presenteren Pieces of Tomorrow:
klassiek in een nieuw jasje. Geen dresscode, we beginnen iets later, de
musici introduceren kort wat ze gaan spelen, je drankje mag mee naar
binnen, dj St. Paul is onze host, visuals ondersteunen het verhaal en verder
laten we de muziek spreken: die heeft geen aanpassing nodig.
Olivier Messiaen componeerde Turangalîla, een van de grootste
meesterwerken van de twintigste eeuw. Exotisch, extatisch, elektriserend.
De Turangalîla-symfonie - ‘een liefdeslied over leven en dood, ritme en
beweging’ - barst uit zijn voegen van energie en laat het honderdkoppige
orkest in al zijn klankrijkdom stralen. Een ultiem lentewerk in de herfst:
een ode aan de levensvreugde!

