WORKSHOP 5

Coaching van ensembles en Masterclasses voor de
orkestsecties
Beleef samen muziek maken op een andere manier.
Wanneer:
Duur:
Waar:
Wie:

1 repetitieavond (in overleg) of dagdeel
Totaal 2,5 uur 		
Repetitielocatie vereniging / orkest
Alle orkestinstrumentalisten

Voor wie
Voor vaste ensembles binnen het orkest, of speciaal hiervoor
te formeren ensembles.

Programma
Samen muziek maken is bijzonder om te doen; het is vaak
spannend, altijd anders en inspirerend. In groot orkestverband
maken we dat wekelijks mee. We zijn onderdeel van een groot
geheel, maken deel uit van een kleine of grotere sectie, en hebben
soms ook solistische momenten.
Daarnaast is er is er ook fantastisch repertoire voor allerlei
bezettingen, in allerlei stijlen én in kleine(re) samenstellingen.
We noemen dit wel kamermuziek of ensemblemuziek. Naast
de duidelijk aanwijsbare verschillen (zowel auditief als visueel)
is één van de belangrijkste verschillen het gegeven dat de groep
zelf verantwoordelijk is voor het eindresultaat en de weg daar
naar toe.
Ensemblespel wordt in de beroepspraktijk gezien als één van de
basisvoorwaarden voor goed orkestspel. Diverse vaardigheden
komen hierbij aan bod ; inzicht en interpretatie, luisteren, keuzes
maken, noem maar op of te wel, beleef samen muziek maken op
een andere manier.
Deze workshop is speciaal bedoeld voor de ‘secties’ binnen het
orkest. Dit kan een specifieke groep zijn (bijv. de trombonesectie),
maar ook bijv. de ‘laagkoper’-sectie, de dubbelrietgroep, de
rietblazers....enz. Er zal stil worden gestaan bij instrument
gerelateerde aspecten waardoor de kwaliteit van elke speler zal
toenemen en dus ook het orkest daarvan de vruchten zal plukken.
De invulling van de workshop wordt in overleg met orkest
gemaakt. Informeer naar de mogelijkheden.

WORKSHOP 6

ALGEMENE INFORMATIE

BLAAS MENU

Jeugdfestival voor blazers en slagwerkers
I.s.m. Himalaya Music wordt een dagfestival georganiseerd
waarbij jeugdorkesten als jeugdslagwerkgroepen een
podium krijgen om hun muzikale talenten te laten zien en
horen.
Wanneer:
Duur:
Waar:
Wie:

2juni 2018
gehele dag		
Kulturhus Borne
Jeugdorkesten, samenspelgroepen uit 		
provincie Overijssel.

Voor wie
Jeugdorkesten en jeugdslagwerkwerkgroepen

Programma
Om orkesten te stimuleren ook naar elkaars optreden te
luisteren zal het festival in blokken van optredens worden
verdeeld, waarbij de uiteindelijke volgorde van optreden d.m.v.
loting bepaald zal worden.
• Elk orkest heeft 20 minuten speeltijd.
• De orkesten kunnen zich inschrijven als beginners of 		
gevorderden.
• Er wordt door de jury een positief verslag gemaakt zonder 		
punten.
• Er wordt een nader te bepalen thema gekoppeld aan elk 		
optreden. Het is de bedoeling dat elk orkest zich met 		
dit thema van haar creatieve kant laat zien.
• Elk orkest ontvangt een herinneringsbeker.

Workshopleiders
De workshops zullen worden gegeven door dirigenten/docenten
die hun sporen op één of meerdere gebieden van de genoemde
workshops hebben verdiend. Voor sommige workshops zijn
meerdere docenten beschikbaar.
Wie de workshop bij jullie vereniging komt geven is in grote
mate afhankelijk van de match die er te maken is tussen de
orkestrepetitieavond en mogelijkheden van de workshopleider.
De volgende docenten hebben hun medewerking toegezegd: Bert
Fransen, Hans Schippers, Henk Menkveld, Jilt Jansma, Lute Hoekstra,
Raymond Jansen. (Indien nodig zal deze lijst worden uitgebreid).
Ze zijn werkzaam bij organisaties als: Orkest van het Oosten, Het
Gelders Orkest, Millennium Jazz Orchestra – Academia Musica –
ArtEz of andere (Overijsselse) muziekinstellingen.

Investering
De eigen bijdrage aan het programma is €50,-- exlusief BTW per
vereniging. (M.u.v. workshop 6; deze is zonder eigen bijdrage)

Aanmelden voor
Je kunt je vanaf nu aanmelden via: www.blaasmenu.nl
Aanmelden kan voor meerdere workshops.
(Aan de hand van het aantal aanmeldingen zal bij overschrijving
van een workshop een evenwichtige selectie worden gemaakt).
De eerste mogelijkheid tot aanmelden sluit op 15 juli! (digitaal).
Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen orkesten zich ook
nog inschrijven tijdens de Xpeditie Blaasmuziek op 23 september a.s.

Het orkest met de beste muzikale prestatie ontvangt een
trofee en het orkest dat het thema het meest creatief heeft 		
neergezet een gratis muziekstuk van Himalaya Music.

Meer informatie

Mogelijk gemaakt door

Voor vragen over plaatsing, deelname en overige praktische
vragen:
Cecile van der Meijden, medewerker Rijnbrink Campus
T: 088-1970328 E: campus@rijnbrink.nl

Dit muzikale keuze menu wordt mogelijk gemaakt door het
Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel i.s.m. OBM en Himalaya
Music.

Blaasmuziek smaakt
naar meer…
kies je eigen
muzikale menu

Voor inhoudelijke informatie: Joop Boerstoel, senior adviseur
M: 06-53 801 881 E: joop.boerstoel@rijnbrink.nl

Mogelijk gemaakt door
Dit muzikale keuzemenu wordt mogelijk gemaakt
door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Voor alle blaasorkesten
binnen de Provincie Overijssel

WORKSHOP 1

WORKSHOP 2

WORKSHOP 3

WORKSHOP 4

Intonatie en zuiverheid training bij blaasorkesten

Zang als basis van de orkestklank

Improviseren voor ‘bladlezers’

Ritmiek voor blazers

Zuiver musiceren in orkestverband…makkelijker gezegd dan
gedaan, of toch niet?

Introductie in de zangtechniek en hoe dit om te zetten
naar je blaasinstrument. (Hoe kan ik mijn instrument laten
‘zingen’?)

Improviseren is iets dat veel muzikanten graag willen
kunnen, toch?
En gelukkig kan iedereen leren improviseren. Van
beginnende tot gevorderde muzikant. Bij leren improviseren
gaat het om spontaniteit en creativiteit.

Verbeter de ritmiek en timing van de blazers. Een workshop
waarbij de bewustwording van alle aspecten van ritmiek zal
groeien.

Wanneer:
Duur:
Waar:
Wie:

1 repetitieavond (in overleg)
Totaal 2,5 uur 		
Repetitielocatie vereniging / orkest
Alle orkestinstrumentalisten

Voor wie
Deze sessie is voor alle orkesten toepasbaar (programma op
maat), maar zéker interessant en aanbevolen voor orkesten
die moeite hebben met het zuiver spelen en intoneren.

Wanneer:
Duur:
Waar:
Wie:

1 repetitieavond (in overleg) of dagdeel
Totaal 2,5 uur 		
Repetitielocatie vereniging / orkest
Gehele orkest

Voor wie

Wanneer:
Duur:
Waar:
Wie:

1 repetitieavond (in overleg) of dagdeel
Totaal 2,5 uur 		
Repetitielocatie vereniging / orkest
Gehele orkest

Deze sessie is op alle orkestniveaus toepasbaar (programma
op maat).

Voor wie

Programma

Programma

Deze sessie is op alle orkestniveaus toepasbaar (programma
op maat).

Tijdens de sessie zal worden gewerkt aan klankscholing en
intonatie. Naast een theoretische uitleg wordt er een groot
deel van de tijd ingeruimd voor de praktische toepassing
waarbij aandacht zal worden geschonken aan ensemblespel,
inspelen (warming-up), toonvorming, intonatietraining (zowel
individueel als in orkestverband) en de achtergronden van het
hoe en waarom. Tenslotte zullen de onderwerpen – eventueel
met een stukje verdieping – worden toegepast in het eigen
repertoire.

Vaak hoor en lees je op lessen of in juryrapporten opmerkingen
als : ‘meer zingen op je instrument’ – ‘speel alsof je zingt’. Maar…
hoe doe je dat dan en hoe verbind je ‘de klinkers’ (in vaktermen
‘de vocalen’) bij het zingen en hoe klinken die vocalen op je
instrument?
Daarnaast worden door verschillende componisten ook meer
en meer de vocale capaciteiten van orkestleden aangesproken.
In deze workshop zal vanuit de zangtechniek aandacht worden
besteed aan elementen als adembeheersing, ademhaling,
frasering, muzikaliteit, toonvorming, timbre, enz.
Er zal een wereld voor je open gaan.

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel biedt
orkesten uit Overijssel unieke kans!
Nederland heeft meer dan 2 miljoen amateurmusici waarvan
er velen lid zijn van een blaasorkest. Overijssel heeft ruim
170 geregistreerde verenigingen in haar provincie. Voor al
deze verenigingen, van opleidingsorkest tot orkesten op
de hoogste tree van de muzikale ladder heeft Musidesk
Rijnbrink, in samenwerking met het Prins Bernhard
Cultuurfonds Overijssel een muzikaal menu samengesteld,
namelijk Blaasmenu. Door middel van een aantal kwalitatieve
impulsen, in de vorm van workshops aangeboden, wil men
zo bijdragen aan een stuk kwaliteitsbevordering op elk
niveau. In deze flyer leest u er meer over!

Citaat Wolfgang Amadeus Mozart na het horen van de eerste
uitvoering van het inmiddels zeer bekende klarinetconcert
door zijn vriend Anton Stadler. “Ik had nooit gedacht dat een
klarinet de menselijke stem zo bedrieglijk kon imiteren als u
doet.”

Programma
Als je wilt gaan improviseren krijg je meestal te horen dat je
eerst de theorie achter het improviseren goed moet leren en
de toonladders heel goed moet oefenen. Maar misschien zijn
er ook andere wegen om te leren improviseren op schema’s.
Veel leden van blaasorkesten wagen zich er nu niet aan
en dat is jammer, want in de hedendaagse orkestwerken
komt improvisatie steeds meer voor. In deze workshop ga je
ontdekken hoe je op diverse manieren kunt improviseren.
Zo word jij een orkestlid dat ook improvisaties voor zijn
of haar rekening kan nemen. Je zult versteld staan van je
mogelijkheden.

Wanneer:
Duur:
Waar:
Wie:

1 repetitieavond (in overleg) of dagdeel
Totaal 2,5 uur 		
Repetitielocatie vereniging / orkest
Gehele blaasorkest (m.u.v. 			
slagwerksectie)

Voor wie
Deze sessie is voor alle orkesten toepasbaar (programma
op maat), maar zéker interessant en goed voor orkesten die
moeite hebben met ritmische precisie, het overbrengen van
notenschrift naar geluid en timing in de breedste zin van het
woord. (Dit programma is speciaal voor de niet-slagwerkers
binnen de orkesten).

Programma
In veel orkesten is er sprake van ritmische slordigheid. In
deze workshop wordt de essentie van ritmiek in de muziek
uitgelegd. De bewustwording van alle aspecten van ritmiek
groeit tijdens deze workshops. Dit zal er toe moeten leiden dat
de deelnemers tijdens de rest van hun opleiding en muzikale
carrière bewuster met ritmiek zullen omgaan. Het effect van
de workshop stopt dus niet na de workshop!
Deze workshop valt in twee delen uiteen. Een deel van het
orkest gaat eerst aan de slag met slagwerkinstrumenten terwijl
de andere helft zich dan bezighoudt met ritmiek in combinatie
met ademhaling en tongpositie. Na de pauze wisselt de
workshopleider, zodat beide groepen een afwisselende en
leerzame sessie zullen beleven.

