
Straat/Huisnr:

Telefoon:

Mobiel:

WALDHOORN WEEKEND   12 & 13 maart 2016 
 
Sec: Pater Gerritsenstraat 25,  7037 BJ  Beek  (gem.Montferland)  E-mail:  marianbraam@vodafonethuis.nl 
tel. (0316) 53 13 40  /  (06) 55 99 42 27

Postcode/Woonplaats:

Achternaam:

 
Inschrijfformulier 

  

Voornaam:

E-mail:

 
 
Beste hoornist (e), 

Ik nodig u  in het kader van "Maak het in Gelderland" deel te nemen aan het Waldhoornweekend 12 & 13 maart 2016 in Beek. 
Dit weekend wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuurmij Oost en VSBfonds Arnhem. 
 
Het programma ziet er als volgt uit; 
Op vrijdagavond 26 februari gaan we kennis maken met elkaar en worden de partijen van het programma verdeeld. 
Deze avond zal met ondersteuning van semiproffessionals o.l.v. Stefan Blonk het programma een keer worden doorgespeeld. 
 
 
                                Stefan Blonk, geboren en opgegroeid in Den Haag, was meer dan 25 jaar 1ste hoornist van Het Gelders Orkest. 
                                Hij speelde enkele malen als solist met het orkest, o.a. in Mozarts Vierde Hoornconcert, 
                                de Serenade voor Tenor en Hoorn voor Strijkers van Britten. 

 
 
Nog even het programma (ovb) onder elkaar; 
Vrijdag     26 februari  kennismakingsavond van 19:30 uur tot 22:00 uur bij Café "de Steenbok" in Beek Montferland 
Zaterdag  12 maart studiedag van 10:00 uur tot 16:00 uur bij Café "de Steenbok" in Beek Montferland 
Zondag   13 maart  om 10:30 uur inspelen bij Café "de Steenbok" in Beek Montferland 
                 Aanvang concert is om 14:00 uur in de St.Martinuskerk in Beek Montferland 
 
Interesse in deelname? Vul dan onderstaande formulier in en stuur die naar marianbraam@vodafonethuis.nl 
 

  

Deelnemers die van ver komen is de mogelijkheid aanwezig om te overnachten.
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