GRONINGER
PIANOFESTIVAL
voor Suzuki leerlingen
Routebeschrijving
Zie hiervoor www.bijvrijdag.nl > voer bij de zoekopdracht
‘route Sint Jansstraat’ in.

Vrijdag 3 april en
zaterdag 4 april 2015
Het Groninger Pianofestival is geïnitieerd
door de stichting Muziek Atelier in
samenwerking met VRIJDAG en het Prins
Claus Conservatorium.
Het Suzuki onderwijs is een succesvolle methode gebleken. Aangezien er veel Suzuki

andere kant ook invullen!

pianodocenten actief zijn in het noorden bestaat er grote behoefte aan een workshop
waarbij de piano centraal staat. De samenwerking met het conservatorium stelt de
gevorderde leerlingen in staat kennis te maken met de professionele vakopleiding.

Voorkeur workshop..........................................................................................

Het festival heeft als doel het muziekklimaat in de provincies Groningen, Friesland en

Voorkeur dag....................................................................................................

Drenthe van een nieuwe impuls te voorzien ten gunste van de muzikale ontwikkeling
van jonge kinderen.

Plaatsing op volgorde van ontvangst betaling op IBAN: NL 93ABNA 597.307.717
t.n.v. Stichting SSMNN Groningen, inzake Pianofestival.

Alle Suzuki pianoleerlingen uit de drie noordelijke provincies worden uitgenodigd aan
dit festival deel te nemen.

Vanaf hier in te vullen door de docent.
Naam docent:.........................................................................................................

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de organisatoren
Clara Kappers en Joëlle Doll.
Telefoon: 050 30 492 96 of 06 47910561

Handtekening docent:............................................................................................

Email: groningerpianofestival@hotmail.com

VRIJDAG, Sint Jansstraat 7, 9712 JM Groningen

VRIJDAG, Sint Jansstraat 7, 9712 JM Groningen

BIJVRIJDAG.NL 050-3051400

BIJVRIJDAG.NL 050-3051400

Groninger Pianofestival
Vrijdag 3 april en zaterdag 4 april 2015

Inhoud festival

Deelnemende docenten
Piano

Docenten workshops

Joëlle Doll

Johan Hofmann, klavecimbel

Mies ter Horst

Theo Jellema, orgel

Clara Kappers

Jana Neplechovitsj, Music Mind Games

Huub de Leeuw

Anton Steen, oude dans

Beginners (twinkles)

Martin Tarenskeen

voor wie:

Suzuki pianoleerlingen

Heleen Verleur

niveau:		

minimaal vier variaties

wanneer :

3 of 4 april 2015

duur:		

halve dag

inhoud:		groepsles, individuele les, workshop Music Mind Games,
concertoptreden
kosten		

€ 40,-

Gevorderden

Docenten masterclass en ensemble
Robert Harris
Gerben Makkes van der Deijl
Irina Osetskaya

Inschrijfformulier

voor wie:

Suzuki pianoleerlingen

niveau:		

vanaf tweede helft boek 1

t.a.v. Groninger Pianofestival / J. Doll

wanneer:

3 of 4 april 2015

Sint Jansstraat 7, 9712 JM Groningen

duur:		

hele dag

Vóór 15 januari opsturen naar:

VRIJDAG

inhoud:		groeps-, individuele en ensembleles, workshop oude muziek en dans/
orgel/klavecimbel, concertoptreden
kosten		

€ 50,-

Naam en voornaam leerling.............................................................................
Leeftijd.............................................................................................................

Vergevorderden
voor wie:	Suzuki pianoleerlingen, leerlingen van de talentenklas van VRIJDAG
en het Prins Claus Conservatorium

Adres................................................................................................................
Postcode................... Plaats..............................................................................

niveau:		

vanaf boek 5

wanneer :

3 of 4 april 2015

Telefoon............................................................................................................

duur:		

hele dag

Boek en titel van het stuk dat nu gestudeerd wordt:.......................................

inhoud:		masterclasses, individuele les, workshop oude muziek en dans/orgel/
klavecimbel, concertoptreden
kosten:		

.........................................................................................................................

€ 50,Leerling geeft zich op voor: beginners / gevorderden / vergevorderden
(doorhalen wat niet van toepassing is)

achterkant ook invullen!

