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2.

Beste Muziekvrienden,
Voor u ligt de nieuwe brochure van Stichting Divertimento vol strijkorkestprojecten, kamermuziek, cursussen,
workshops en muzieklessen. Het aanbod is als vanouds breed en voor ieder wat wils: van jong en pas beginnend tot vergevorderd. Alle leeftijden en niveaus zijn vertegenwoordigd in de verschillende orkesten en ensembles. Samen vormen de orkesten en cursussen van Stichting Divertimento één doorgaande leerlijn op het
gebied van samenspel in de kamermuziek. Van de eerste beginselen in de cursus peutermuziek tot samenspel
op hoog niveau in Divertimento Talent. Ook dit jaar is het mogelijk om in de muziektheorie je kennis en luistervaardigheid te vergroten. Dit is uiteindelijk van grote invloed op het samen muziek maken.
Ons muzikale hart begint sneller te kloppen als we vooruitblikken naar komend seizoen. Hopelijk mag iedereen dan weer dichter bij elkaar komen. Dit maakt het weer mogelijk om beter met elkaar samen te spelen,
concerten te geven en repetitieweekenden te houden. Gelukkig zijn we afgelopen seizoen doorgegaan met
muziek maken waar we konden. Dat heeft veel blijdschap en verbondenheid gegeven. Vanaf nu zal het alleen maar beter gaan. Ook zien wij uit naar concerten met publiek; het ernaar toewerken, de spanning maar
ook de flow van het moment, de ontlading bij het applaus en het gevoel van trots van alle leden die samen
een prestatie hebben geleverd.
Eindelijk mogen de kinderen weer op repetitieweekend in Austerlitz waar er naast ontzettend veel muziekplezier ook ruimte is voor gezelligheid, spel en sportieve activiteiten. In de bosrijke omgeving kan tussen de
repetities door volop gerecreëerd worden, favoriete spellen zoals het smokkelspel en levend stratego zullen
de revue passeren.
Vooral de volwassenen moesten lang geduld hebben voordat er weer samen muziek kon worden gemaakt.
Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Twee langverwachte projecten zullen nu echt doorgang vinden: de salonmuziek in samenwerking met cellist en kamermusicus Bas de Rode en het Haydn celloconcert met soliste
Carin Nelson.
Stichting Divertimento vindt het belangrijk dat muziek maken voor kinderen uit alle lagen van de bevolking
mogelijk is. In dit kader hebben wij in december 2020 met groot succes een kerst-cd uitgebracht waarvan
de opbrengst naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur is gegaan. Om deze gedachte nog beter in daden om
te kunnen zetten organiseert Stichting Divertimento komend seizoen de eerste Haarlemse editie van de Kindermuziekweek. Een week vol gratis kinderworkshops, muzieklessen en samenspelactiviteiten.
Er komt een muziekmarkt waar kinderen onder begeleiding
van docenten instrumenten kunnen uitproberen en een
muziekspektakel voor alle orkesten samen. Zo willen wij de
krachten bundelen en samen met zo veel mogelijk muziekdocenten en organisaties steeds meer Haarlemse kinderen
bereiken en inspireren om zelf ook muziek te gaan maken.
Ondanks dat Stichting Divertimento de financiële gevolgen
van corona voelt, zijn de tarieven in seizoen 2021-2022 gelijk
gebleven. Wij vinden dat het na deze moeilijke periode voor
iedereen financieel mogelijk moet blijven om deel te nemen
aan onze projecten en cursussen. Dit is alleen mogelijk door
het aanschrijven van fondsen en het werven van nieuwe donateurs. We hopen dat we elkaar zo kunnen ondersteunen
en alle kinderen een mooi Divertimentoseizoen aan kunnen
bieden.
Voor de concerten hebben we mooie grote zalen kunnen
boeken waarin we veel publiek kunnen ontvangen: Het traditionele kerstconcert op 11 december wordt gegeven in de
sfeervolle Nieuwe Kerk in Haarlem. Bovendien zullen we dit seizoen drie keer in de kleine zaal van de Philharmonie spelen.
We wensen iedereen veel muziekplezier toe het
komende seizoen.
Muzikale groet,

Christiane Belt en
Helena van Tongeren

Divertimento Start

Voor beginnende strijkers tot 10 jaar
In Divertimento Start leren jonge strijkers in de basisschoolleeftijd de beginselen van het samenspel. Samen met leeftijdsgenootjes met hetzelfde speelniveau* leren zij naar
elkaar luisteren, samen ademhalen, goed tellen en aangeven. Daarnaast leren ze verschillende soorten streken,
toonsoorten, muziekstijlen, dynamiek en muzikale lijnen.
De repetities staan o.l.v. Helena van Tongeren of Christiane Belt, maar de concerten zijn zonder dirigent. Tijdens de
repetities hanteren zij op een speelse manier de werkwijze
die zij ook bij de andere Divertimento-orkesten gebruiken.
Hierdoor ontwikkelen de kinderen al op zeer jonge leeftijd
een goed gehoor en gevoel voor timing en samenspel.
Heb je de smaak van het samenspel te pakken gekregen, kom je goed mee met dit orkest en kan je de muziek zelfstandig thuis instuderen, dan ben je klaar voor het volgende orkest: Jong Divertimento.
*Divertimento Start is voor strijkers in de basisschoolleeftijd vanaf ongeveer één jaar les, voor ieder niveau is er
een partij van losse snaren tot vier vingers.
Project I - Een vrolijke start
Tijdens deze eerste serie lessen gaan we het samenspel verkennen, samen tellen, samen puls voelen en samen strijken, goed luisteren naar elkaar en kijken. We bouwen dit op door te beginnen met eenvoudige afwisselende muziek, zoals een canon, twee- en driestemmige composities. Zo krijgt iedereen vertrouwen en plezier
in het samenspelen. Elke speler krijgt muziekstukken die op zijn of haar niveau zijn afgestemd. Dit project wordt
afgesloten met een presentatie voor de ouders tijdens de laatste repetitie.
Repetitie: 		
Presentatie: 		
Locatie: 		
Docent: 		
Kosten: 			

Woensdagmiddag van 17.00-17.45u - 1, 8, 15, 22, 29 september, 6 oktober 2021
Woensdag 13 oktober 17.15-17.45u, 17.00u aanwezig
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Christiane Belt
€85,-/ gratis voor kinderen met een Haarlempas

Project II - Op naar de kindermuziekweek
Divertimento Start heeft in het vroege voorjaar voor jonge beginnende strijkers een leuk project met een afsluitend optreden dat midden in de feestelijke Nationale Kindermuziekweek valt. Deze week is ervoor bedoeld
om kinderen kennis te laten maken met muziek en hoe kan dat beter dan door kinderen zelf een optreden
te laten verzorgen voor kinderen die in hun eigen omgeving misschien niet in aanraking komen met zelf muziek maken. Op het programma staan o.a. canons, voorjaarsliederen en een klein stukje van Mozart. Mozart
maakte zelf ook als jong kind al volop muziek. Iedereen die minimaal één jaar les heeft is welkom. We hebben
partijen van losse snaren tot vier vingers. Je kunt aan ons doorgeven wat je niveau is. Kinderen die de smaak
te pakken hebben gekregen en al een voldoende niveau hebben kunnen na dit project direct doorstromen
naar het Jong Divertimento.
Repetitie: 		
Woensdagmiddag van 17.00-17.45u - 2, 9, 16, 23, 30 maart 2022
Concert: 		
Woensdag 6 april 16.00u - Presentatieconcert op de orkestmarkt van de
			Kindermuziekweek, 15.00u aanwezig
Locatie: 		
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Docent: 		
Helena van Tongeren
Kosten: 			
€85,-/ gratis voor kinderen met een Haarlempas

Lorenzo: “Toen ik een aantal jaren geleden bij Divertimento Start begon, was het
al meteen heel gezellig! Gelijk al nieuwe vriendjes en vooral dezelfde interesses.
Samen muziek maken is ontzettend leuk!”

4.

Jong Divertimento

Voor lichtgevorderde strijkers van 8-12 jaar
Jong Divertimento is een strijkorkest voor kinderen in de basisschoolleeftijd die graag samen muziek maken.
Naast hun eigen instrumentale les beleven zij plezier aan samenspel en leren zij in wekelijkse repetities goed
te luisteren, op elkaar te reageren, elkaar aan te geven en te volgen. De repetities worden geleid door Helena van Tongeren of Christiane Belt. Zij zorgen ervoor dat elk kind het samenspel van verschillende kanten
zal leren kennen door de zitplaatsen te rouleren. Het muzikale materiaal is divers, uitdagend en toegespitst
op het ontwikkelen van deze muzikale vaardigheden. De concerten zijn zonder dirigent en de solisten zijn de
orkestleden zelf.
Gelukkig kunnen we in 2022 weer een repetitieweekend houden in Austerlitz, waar we naast het muziek maken ook activiteiten in het bos kunnen doen zoals levend stratego, het smokkelspel of een potje voetbal.
Maar ook binnen zijn er allerlei speelse activiteiten mogelijk, zoals weerwolven, kaart- en bordspellen, levend
memory, het geluidenspel en natuurlijk gewoon gezellig samenzijn.
Auditie: Wij nemen géén audities af voor deelname aan de projecten van Jong Divertimento. Iedereen mag
een aantal keren op proef komen meespelen. Bij twijfel raadplegen wij altijd je docent om te bepalen welk
orkest het beste bij je past.
Project I - Piazzolla 100e geboortejaar
Dit najaar werkt Jong Divertimento toe naar een gevarieerd kerstprogramma in de Nieuwe Kerk. Van een
ouverture van Mozart tot de Tanguango van Piazzolla. We kozen speciaal voor Piazzolla omdat we in 2021 zijn
honderdste geboortejaar vieren. Daarnaast krijgen de jonge Divertimentospelers de kans om te soleren in één
van de zes stukken op. 22 van Elgar. Wil je graag in één van deze stukken de solo spelen, geef dit dan voor
de zomer aan ons door, we hebben zowel viool-, altviool-, cello- als contrabassolopartijen. Om elkaar goed
te leren kennen brengen we op zondag 12 september van 10.00-15.00u een bezoek aan Linnaeushof of het
museum Speelklok, afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment.
Repetitie: 		
Woensdagmiddag van 17.00-18.15u - 8, 15, 22, 29 september,
			
6, 13, 27 oktober, 3, 10, 17, 24 november, 1, 8 december 2021
			
Zondag 28 november 10.30-15.00u - Repetitiedag in Concertzaal Haarlem Zuid-West
			
Woensdagavond 8 december 17.00-18.30u - Generale Kerstconcert 			Weltevredenstraat 9
Concert: 		
Zaterdag 11 december 15.00u - Kerstconcert in de Nieuwe Kerk, 13.00u aanwezig
Locatie: 		
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Docent: 		
Helena van Tongeren
Kosten: 			
€175,- per project/€300,- voor twee projecten (combineren met andere projecten
			is mogelijk)
Project II - Filmmuziek
In het voorjaar gaan we een lang gekoesterde wens van een aantal leden vervullen: een keuze uit de muziek
van favoriete films zoals Harry Potter, Frozen, de Smurfen en enkele Disney classics. We gebruiken niet alleen de
muziek die speciaal gecomponeerd is voor deze films maar ook de klassieke muziek die gebruikt wordt in de
films zoals bij voorbeeld een thema uit Schuberst achtste symfonie “Unvollendete” (Gargamels thema uit de
Smurfen) en muziek uit de film Amadeus. Kortom herkenbare en beeldende muziek om met veel plezier samen
te spelen. In mei gaan we op repetitieweekend in Austerlitz, waar naast musiceren ook tijd is voor gezelligheid
en (buiten)spel.
Deelname aan dit project is inclusief theoriecursus A, B, C of D. De exacte data en tijden zijn te vinden op
pagina 22. Het volgen van deze cursus bevelen wij van harte aan.
Repetitie: 		
Woensdagmiddag van 17.00-18.15u - 2, 9, 16, 23 , 30 maart, 6, 13, 20 april,
			
11, 18, 25 mei, 1, 8, 22, 29 juni 2022
			
Woensdagmiddag 30 maart 17.00-18.15u - groepsrepetities			
			
21, 22 mei 2022, Repetitieweekend in de Specht, Austerlitz
Concert:
Woensdag 15 juni 15.00u - Concert Verzorgingshuis “de Rijp” Bloemendaal,
			13.00u aanwezig
			
Zondag 3 juli 11.15u - Concert in Concertzaal Haarlem Zuid-West, 10.00u aawezig
Locatie: 		
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Docent: 		
Christiane Belt
Kosten: 			
€175,- per project/€300,- voor twee projecten (combineren
			
met andere projecten is mogelijk) incl. cursus muziektheorie
			
A, B, C of D

Marlene: “Bij Jong Divertimento leren we samen te spelen en met z’n allen mooi
muziek maken. Dat is leuk! We hebben veel plezier tijdens de repetities en na een
concert voel ik me altijd heel trots en blij.”

5.

Divertimento Zuid-West
Voor strijkers van 10-14 jaar

Divertimento Haarlem Zuid-West is opgericht voor Divertimentoleden die dichter bij huis of op een andere dag
dan de vaste Divertimento-woensdag willen samenspelen. Divertimento Zuid-West biedt tevens plaats aan
leerlingen van Muziekschool Haarlem Zuid-West. Het orkest werkt net zoals de andere Divertimento orkesten.
De spelers krijgen de kans om het samenspel vanuit verschillende kanten te ervaren. Ze leren aangeven en
volgen en mogen solospelen met hun eigen ensemble. We beginnen het seizoen met twee dubbelconcerten
waardoor we maar liefst veertien spelers een solistenkans kunnen bieden. Dit najaar gaat Divertimento ZuidWest voor het eerst op kamp naar Austerlitz. Een weekend vol met muziekplezier, sport en spel. In het voorjaar
maken we een “Stomme Film” met de meest voorkomende repetitietaferelen op bijpassende muziek. Het
maken en zien van deze film gaat vast en zeker voor hilarische en herkenbare momenten zorgen, voor zowel
de leden als de ouders. De livemuziek onder de film wordt natuurlijk verzorgd door Divertimento Zuid-West.
Auditie: Wij nemen géén audities af voor deelname aan de projecten van Divertimento Zuid-West. Bij twijfel
raadplegen wij altijd je docent om te bepalen welk orkest het beste bij je past.
Project I - Het dubbelconcert - veertien solisten
Veel componisten schreven prachtige dubbelconcerten. Dit najaar nemen wij er twee op in ons programma.
Het beroemde concert voor twee celli in G van Vivaldi en het concert voor twee violen van Telemann staan
op het programma. Zo kunnen wij veertien Divertimentoleden een prachtige solistenkans bieden. Een hele
uitdaging, maar na een lange tijd zonder heel uitbundig toe te kunnen werken naar mooie concerten, een
leerzame ervaring en welkome stimulans voor alle leden. Op het kerstconcert spelen wij samen met Jong Divertimento Tanguango van Piazzolla.
Repetitie: 		
Maandagmiddag van 16.00-17.00u - 6, 13, 20, 27 september, 4, 11, 25 oktober,
			
8, 15, 22, 29 november, 6, 13 december 2021
			
29 t/m 31 oktober 2021 - Repetitieweekend in het Lipke Zijlstrahuis, Austerlitz
			
Zondag 28 november 13.30-17.00u - Repetitiedag in Concertzaal Haarlem Zuid-West
			
Woensdagavond 8 december 17.00-18.30u - Generale Kerstconcert 			Weltevredenstraat 9
Concert: 		
Zaterdag 11 december 15.00u - Kerstconcert in de Nieuwe Kerk, 13.00u aanwezig
Locatie: 		
Concertzaal Haarlem Zuid-West, Kammerlingh Onnesstraat 83, Haarlem
Docent: 		
Helena van Tongeren
Kosten: 			
€175,- per project/€300,- voor twee projecten (combineren met andere projecten is
			
mogelijk) “Leerlingen van Muziekschool Haarlem Zuid-West krijgen €25,- korting per
			project
Project II - De stomme film - “De Divertimentorepetitie”
Wie kent ze niet, de stomme films van Charlie Chaplin en Laurel and Hardy. Charlie Chaplin heeft in zijn leven
zorggedragen voor prachtige muziek, enkele stukken brengen wij met beelden ten gehore. Daarnaast maakt
Divertimento Zuid-West zelf ook een stomme film: “De Divertimentorepetitie”. Iedere repetitie zijn er genoeg
voorvallen waarom gelachen moet worden: kinderen met bepaalde karakters, steeds terugkomende problemen. Voldoende stof dus voor een herkenbare en gezellige familiefilm. Uiteraard voorzien van muziek die hierbij past, want het samen musiceren blijft ook bij dit project op één staan. Tijdens de voorstelling presenteren
wij deze stomme film waarbij Divertimento Zuid-West voor de livemuziek en geluiden zorgt met daaropvolgend
het “echte concert”.
Deelname aan dit project is inclusief theoriecursus A, B, C of D. De exacte data en tijden zijn te vinden op
pagina 22. Het volgen van deze cursus bevelen wij van harte aan.
Repetitie: 		
Maandagmiddag van 16.00-17.00u - 17, 24, 31 januari, 7, 14, 28 februari,
			
7, 14, 21, 28 maart, 4, 11 april, 9, 16, 23, 30 mei, 13, 20, 27 juni 2022		
			
Zondag 12 juni 11.00-15.00u - Repetitiedag in Concertzaal Haarlem Zuid-West
Concert:
Woensdag 15 juni 15.00u - Concert Verzorgingshuis “de Rijp” Bloemendaal,
			13.00u aanwezig
			
Zondag 3 juli 15.15u - Concert in Concertzaal Haarlem Zuid-West, 13.00u aanwezig
Locatie: 		
Concertzaal Haarlem Zuid-West, Kammerlingh Onnesstraat 83, Haarlem
Docent: 		
Helena van Tongeren
Kosten: 			
€175,- per project/€300,- voor twee projecten (combineren met andere
			
projecten is mogelijk) “Leerlingen van Muziekschool Haarlem Zuid-West
			
krijgen €25,- korting per project, incl. cursus muziektheorie A, B, C of D

Anna: “Ik vind het leuk dat je in ons orkest echt een groep vormt en elkaar goed leert kennen.
We spelen heel verschillende stukken, dus er zit altijd wel wat leuks bij. Juist die afwisseling zorgt
ervoor dat het nooit saai wordt en dat je altijd wordt verrast.”
6.

Divertimento Jeugd Blazersensemble

Voor enthousiaste blazers van 10-18 jaar

Het Divertimento Jeugd Blazersensemble is een gezellig ensemble
speciaal voor jeugdige blazers t/m 18 jaar die graag op een plezierige manier werken aan het klassieke en romantische repertoire. Het blazersensemble staat o.l.v. hoornist/dirigent Bob Kanne. In
Haarlem en omgeving zijn fantastische brassbands en harmonieorkesten om in mee te spelen maar een blaasorkest dat zich voornamelijk richt op het klassieke repertoire en de specifieke speelstijl
die daarbij hoort is uniek in Haarlem. Samen met de strijkers van de
Divertimento jeugdstrijkorkesten krijgt dit ensemble naast blazersrepertoire ook de mogelijkheid om kamerorkestrepertoire uit te voeren. Spelers die op dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet,
trombone en tuba al op redelijk niveau kunnen musiceren zijn van
harte welkom.
Het Divertimento Jeugd Blazersensemble werkt in korte projecten.
Dit is een bewuste keuze: de ervaring leert dat dit beter te combineren is met andere hobby’s naast het
schoolwerk dan wekelijkse repetities. Daarbij geeft deze intensieve samenwerking een hechte groepsband
die ook muzikaal tot uiting komt.
Project I - Zuid-Amerika
Tijdens dit project gaan we op muzikale ontdekkingstocht in Zuid-Amerika. We gaan aan de slag met stukken
uit dit swingende werelddeel en met muziek van componisten die geïnspireerd werden door Latijns Amerika.
In dit project spelen we ook een stuk van Piazzolla samen met Jong Divertimento en Divertimento Zuid-West.
Repetitie: 		
			
			
			
			
Concert: 		
Locatie: 		
Docent:			
Kosten: 			

Woensdagavond van 18.30-20.00u - 22 september, 6, 27 oktober,
17 november, 1 december
Zondagmiddag 28 november 13.30-15.00u - Repetitiedag met Jong
Divertimento en Divertimento Zuid-West in Concertzaal Haarlem Zuid-West
Woensdag 8 december 17.00-18.30u - Generale Kerstconcert - Weltevredenstraat 9
Zaterdag 11 december 15.00u - Kerstconcert in de Nieuwe Kerk, 13.00u aanwezig
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Bob Kanne
€85,- per project

Project II - Solo en tutti
Vind je het leuk om samen met andere blazers muziek te maken of wil je een mooie solo spelen? Dan is het
voorjaarsproject van het blazersensemble iets voor jou.
We gaan een aantal stukken instuderen met daarin ruimte om niet alleen te werken aan samenspel maar, als
je dat wil, krijg je ook de ruimte om solistisch wat van je te laten horen. Natuurlijk gaan we ook niet voorbij aan
het feit dat het concert valt in de kindermuziekweek.
Deelname aan dit project is inclusief theoriecursus A, B, C of D. De exacte data en tijden zijn te vinden op
pagina 22. Het volgen van deze cursus bevelen wij van harte aan.
Repetitie: 		
			
Concert: 		
Locatie: 		
Docent: 		
Kosten: 			

Woensdagavond van 18.30-20.00u - 2, 9, 16, 23, 30 maart
Woensdagavond 6 april 2022, 18.30-20.00u Generale repetitie
Zondag 10 april 14.30u - Lutherse Kerk, 13.00u aanwezig
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Bob Kanne
€85,- per project, incl. cursus muziektheorie A, B, C of D

Fenna: “Ik vind Divertimento heel leuk. Als we
op kamp gaan is het altijd echt heel gezellig
met iedereen!!! De muziek die we spelen is
ook leuk en je maakt ook veel vrienden als
je met elkaar repeteert of op kamp bent.”

7.

Divertimento Jeugdstrijkorkest
Voor gevorderde strijkers van 12-18 jaar

Divertimento Jeugdstrijkorkest is het ensemble met een lange traditie van samenspel en muziekplezier. Hierin
komen de strijkers van de jongere orkesten en ook andere gevorderde strijkers uit de omgeving samen om te
versmelten tot een hechte groep. Vanuit een brede ensemble-ervaring onder de leden kunnen er muzikaal
uitdagende stukken worden gespeeld. Het samenspel wordt tijdens de repetitie nog verder ontwikkeld, om te
komen tot een autonoom functionerende groep, waarin gespeeld wordt zonder dirigent.
Dit seizoen kunnen we weer volop gaan genieten van de repetitieweekenden in een prachtige bosrijke omgeving, waar veel muziek wordt gemaakt, maar ook sociale en sportieve activiteiten op het programma
staan.
Auditie: Wij nemen géén audities af voor deelname aan de projecten van Divertimento Jeugdstrijkorkest. Bij
twijfel raadplegen wij altijd je docent om te bepalen welk orkest het beste bij je past.
Project I - Najaarsproject: Muziek uit Engeland
Wij slaan dit najaar een denkbeeldige brug en willen daarmee even de Brexit vergeten op het vlak van de
muziek. We duiken in de sfeervolle klanken van de muziek uit Engeland, eind negentiende eeuw en trekken
dit door naar de mathematisch ritmische patronen van een compositie uit het eind van de twintigste eeuw.
We gaan van de Serenade voor strijkers (uit 1892) van Edward Elgar naar de “Brook Green Suite” (uit 1925)
van Gustav Holst tot Palladio (uit 1995) van Karl Jenkins. Deze strijkorkestwerken geven uitdagingen op het
gebied van samenspel, zowel ritmisch als op het gebied van klankkleur expressie, klankkwaliteit, articulatie en
samen de puls voelen. Dit kerstconcert zullen we ook nog een deel van het repertoire van het Divertimento
Studenten Koor begeleiden.
Repetitie: 		
Woensdagavond van 18.30-20.00u - 29 september, 6, 13 en 27 oktober,
			
10, 17 en 24 november, 1, 8 december 2021
			
Woensdagavond 22 september 18.30-20.00u - groepsrepetitie altviool
			
Woensdagavond 6 oktober 18.30-20.00u - groepsrepetities viool		
			
19 t/m 21 november 2021 - Repetitieweekend in de Mier, Austerlitz
			
Woensdagavond 8 december 19.00-20.30u - Generale Kerstconcert,
			Weltevredenstraat 9
Concert: 		
Zaterdag 11 december 20.00u - Kerstconcert in de Nieuwe Kerk, 18.00u aanwezig
Locatie: 		
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Docent: 		
Christiane Belt
Kosten: 			
€ 175,- per project/€300,- voor twee projecten (combineren met andere projecten
			is mogelijk)
Project II - Het strijkwartet
De oorsprong van Divertimento ligt bij de kamermuziek en onder de kamermuziek wordt het strijkkwartet als
één van de belangrijkste kamermuziekvormen gezien. We willen deze gedachte daarom de rode draad laten vormen van een deel van dit project. We beginnen met het eerste strijkkwartet (in strijkorkestversie) van
Haydn, die als grondlegger van het strijkkwartet wordt gezien. We vervolgen de tocht met de Nederlandse
componist van Bree, die een uniek werk voor vier strijkkwartetten schreef en eindigen met het prachtige
Fantasia on a Theme by Thomas Tallis van Vaughan Williams voor strijkkwartet solo en twee strijkorkesten en
vieren daarmee zijn 150e geboortejaar. Dit concert zal gegeven worden tijdens de Kindermuziekweek in de
kleine zaal van de Philharmonie op 9 april 2022. Na het voorjaarsconcert werken wij tot de zomer aan Haydns
celloconcert samen met Divertimento voor Volwassenen en celliste/ soliste Carin Nelson.
Deelname aan dit project is inclusief theoriecursus A, B, C of D. De exacte data en tijden zijn te vinden op
pagina 22. Het volgen van deze cursus bevelen wij van harte aan.
Repetitie: 		
Woensdagavond van 18.30-20.00u - 2, 9, 16, 23, 30 maart, 6 april 2022
			
Woensdagavond van 19.30-21.00u - 18, 25 mei, 1, 8, 15, 22 juni 2022		
			
Woensdagavond 2, 16 februari 18.30-20.00u - groepsrepetities viool
			
Woensdagavond 26 januari, 9 februari 18.30-20.00u groepsrepetities altviool en cello
			
11 t/m 13 maart 2022 - Repetitieweekend in het Lipke Zijlstrahuis, Austerlitz
Concert: 		
Zaterdag 19 maart 15.00u - Optie try-out, 13.00u aanwezig
			
Zaterdag 9 april 2022, 15.00u - Kindermuziekweek, Kleine Zaal, Philharmonie,
			Haarlem, 13.00u aanwezig.
			
Zaterdag 18 juni 14.30u - Kennemerduin Heemstede, 12.30u aanwezig
			
Zaterdag 25 juni 20.00u - Kleine Zaal, Philharmonie Haarlem, 18.00u aanwezig
Locatie: 		
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Docent: 		
Helena van Tongeren
Kosten: 			
€175,- per project/€300,- voor twee projecten (combineren met
			
andere projecten is mogelijk) incl. cursus muziektheorie A, B, C of D

Anne-Sophie: “Het leukste van het Divertimento Jeugdstrijkorkest vind ik de gezelligheid. Er
heerst een fijne sfeer en dat maakt de repetities nóg leuker”
8.

Divertimento Talent

Kamermuziek voor getalenteerde strijkers van 14 -21 jaar
Talentvolle strijkers die op hoog niveau kunnen en willen musiceren zijn van harte welkom in Divertimento Talent. In dit ensemble wordt gewerkt aan een uitdagend kamermuziekrepertoire waarin het samenspel op een
hoger plan wordt gebracht. Er wordt van de spelers veel inzet en toewijding gevraagd om zo elkaar ook te
kunnen inspireren. Tijdens de repetities ligt de focus niet meer op het instuderen van de noten maar op het
expressief samen muziek maken en het bereiken van een zo goed mogelijke kwaliteit van de uitvoering.
Let op: Deelname aan de projecten is alleen mogelijk na auditie.
Project I - Hoogwaardige Salonmuziek
Divertimento Talent werkt in het najaar van 2021 aan hoogwaardige salonmuziek. De meeste violisten kennen
de uitdagende stukken van Sarasate, Kreisler en Piazolla wel. Divertimento heeft een rijke verzameling van
bewerkingen aangekocht waarbij deze fantastische melodieën, tegenstemmen en solistische passages in alle
partijen naar boven komen. Echt pareltjes waarin we vanuit de kamermuziekgedachte toewerken naar een
sfeervol kerstconcert. In dit project houden we nog rekening met COVID-19. We hebben daarom het gehele
project twee docenten en twee repetitieruimtes beschikbaar zodat we ook alle 18+ leden kunnen verwelkomen en daarnaast ook echt kamermuziek kunnen maken. Tijdens de inzeeprepetitie op 15 september maken
we gezamenlijk een keuze uit de stukken zodat er voor iedereen iets bij zit. We repeteren om de 14 dagen.
De andere weken zijn alle talentleden van harte welkom bij het Divertimento Jeugdstrijkorkest maar dit is niet
verplicht.
Repetitie: 		
Woensdagavond van 18.30-20.00u - 15, 29 september, 13, 27 oktober,
			
10, 24 november, 8 december 2021
			
19 t/m 21 november 2021 - Repetitieweekend in de Mier, Austerlitz
			
Woensdagavond 8 december 19.00-20.30u - Generale Kerstconcert 			Weltevredenstraat 9
Concert: 		
Zaterdag 11 december 20.00u - Kerstconcert in de Nieuwe Kerk, 18.00u aanwezig
			
Zondag 12 december 16.00u - Oude Kerk Spaarndam, Kerkplein 2, 14.00u aanwezig
Locatie: 		
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Docenten: 		
Helena van Tongeren & Suzanne Groot
Kosten: 			
€175 per project/€300,- voor twee projecten (combineren met andere projecten
			is mogelijk)
Project II - Janáček Idyll
In het voorjaar zetten we de zeven Idyllen van de Tsjechische componist Leos Janáček op de lessenaar. Zeven
afwisselende karakteristieke delen met voor iedere stem weer andere uitdagingen. Het is prachtige romantische muziek geïnspireerd door melodieën uit de Tsjechische volksmuziek zoals ook bijvoorbeeld Dvořák dit
deed. Heerlijk om te spelen en samen klank, timing en expressie uit te werken. We repeteren niet iedere week.
De andere weken zijn alle talentleden van harte welkom bij het Divertimento Jeugdstrijkorkest maar dit is niet
verplicht. Vanaf 18 mei sluiten alle talentleden aan bij het Haydn-celloconcertproject in samenwerking met
Divertimento Jeugdstrijkorkest, Strijkorkest Divertimento voor Volwassenen en celliste Carin Nelson.
Deelname aan dit project is inclusief theoriecursus A, B, C of D. De exacte data en tijden zijn te vinden op
pagina 22. Het volgen van deze cursus bevelen wij van harte aan.
Repetitie: 		
Woensdagavond van 18.30-20.00u - 9, 23, 30 maart, 6 april 2022 (Janáček)
			
Woensdagavond van 19.30-21.00u - 18, 25 mei, 1, 8, 15, 22 juni 2022 (Haydn)
			
Woensdagavond 12 januari 18.30-20.00u - groepsrepetities (Janáček)
			
11 t/m 13 maart 2022, Repetitieweekend in het Lipke Zijlstrahuis in Austerlitz
Concert: 		
Zaterdag 19 maart 15.00u - Optie try-out, 13.00u aanwezig				
			
Zaterdag 9 april 2022, 15.00u - Kindermuziekweek, Kleine Zaal, Philharmonie,
			Haarlem, 13.00u aanwezig
			
Zaterdag 18 juni 14.30u - Kennemerduin Heemstede, 12.30u aanwezig (Haydn)
			
Zaterdag 25 juni 20.00u - Kleine Zaal, Philharmonie Haarlem, 18.00u aanwezig
			(Haydn)
Locatie: 		
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Docenten: 		
Christiane Belt & Helena van Tongeren
Kosten: 			
€175,- per project/€300,- voor twee projecten (combineren
			
met andere projecten is mogelijk) incl. cursus muziektheorie
			
A, B, C of D

Hannah: “Ik vind Divertimento Talent leuk omdat we met een kleine, gezellige groep
aan een stuk werken, waar we focussen op de muzikaliteit. We zijn een hechte groep
waardoor we op elkaar kunnen inspelen. Het is leuk om te ervaren hoe het steeds
beter gaat en we uiteindelijk tot een mooi eindresultaat komen.”

9.

Divertimento Studenten Koor
Voor zangers van 16-26 jaar

Het Divertimento Studenten Koor is opgericht op verzoek
van onze wat oudere jeugdleden. Er wordt veel gezongen
door onze Divertimentoleden: Tijdens Divertimentokampen,
op tournees of busreizen. Op bonte-avonden werden zelfs
al zingend hele orkestwerken uitgevoerd. Dit jaar vonden we
het daarom tijd om een eerste koorproject op te zetten. Dit
wordt een kort project o.l.v. sopraan Jet van Helbergen op
vier woensdagavonden met een uitvoering op het grote Divertimento Kerstconcert in de Nieuwe Kerk. Het repertoire
zal bestaan uit Engelse kerstmuziek (o.a. In the Bleak Midwinter van Holst),
zowel a-capella als met begeleiding van het Divertimento Jeugdstrijkorkest.
Dit project wordt geïnitieerd met de hoop dat de coronamaatregelen tegen het einde van het jaar zullen
zijn versoepeld. Als te zijner tijd blijkt dat er nog te veel restricties zijn om binnen 1,5 m plezierig met elkaar te
kunnen zingen/repeteren, zal het project niet door kunnen gaan. Je wordt hier tijdig over geïnformeerd.
Repetitie: 		
Woensdagavond van 20.00-21.30u - 6 oktober
			
Woensdagavond van 19.30 -21.30u - 17 november, 1 december
			
Woensdagavond 8 december 19.00-20.30u - Generale Kerstconcert 			Weltevredenstraat 9
Concert: 		
Zaterdag 11 december 20.00u - Kerstconcert in de Nieuwe Kerk, 18.00u aanwezig
Locatie: 		
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Docent: 		
Jet van Helbergen
Kosten: 		
€75,- (Divertimentoleden gratis)

trees konijn

Marleena en Myrthe: “De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat we orkestpartijen niet alleen graag op onze instrumenten spelen, maar dat we het ook
leuk vinden om deze te zingen! Dit gebeurt vooral tijdens de repetitieweekenden (of op de boot naar Terschelling, met genoeg andere passagiers ernaast…). Van neuriën tot fluiten, we hebben het allemaal al geprobeerd.
Of we hier echt talent voor hebben is nog de vraag, maar voor een hoop
gezelligheid zorgt het wel. We vinden het allemaal erg leuk om te doen en
zullen ook de komende tijd zeker niet stil zijn.”

@BOUWKUNDIGE023
10.

Strijkorkest Divertimento voor Volwassenen

Voor strijkers vanaf 21 jaar

We zijn zeer verheugd dat we na zo’n lange tijd weer kunnen samenkomen om muziek te maken. Velen van u hebben het samen
musiceren gemist. Dit seizoen bieden we twee projecten voor volwassenen aan waarin zij weer met veel plezier kunnen samenspelen. Tijdens de repetities wordt er gewerkt aan het luisteren naar
elkaar, reageren en adequaat aangeven. Het eerste project staat
onder leiding van Christiane Belt en cellist Bas de Rode en het
tweede project staat onder leiding van Helena van Tongeren met
medewerking van soliste Carin Nelson.
Project I - Salonmuziek
Wat in het vat zit verzuurt niet. Een project dat we al lang op de planning hadden, zal nu echt gaan plaatsvinden. In januari beginnen we met een salonmuziekproject waarbij we werken uitvoeren voor groot salonorkest.
We ontwikkelen het samenspel, klank en die specifieke timing waarmee salonmuziek “schwung” krijgt. Ook de
andere aspecten van het samenspel die bij Divertimento altijd op nummer één staan komen uiteraard aan
bod, zoals: Naar elkaar luisteren, samen “ademen”, zowel leiden als volgen en met plezier samenspelen in
een sfeer van gelijkwaardigheid. Op het programma staat o.a.: J. Strauss “Kaiser Waltzer”, F. Kreisler “Schön
Rosmarin”, “Liebesleid” en ”Liebesfreud”.
Repetitie: 		
Woensdagavond van 20.00-21.30u -12, 19, 26 januari, 9 februari 2022
			
Zondag 6 februari 2022, 10.00-16.00u - Repetitiedag, Weltevredenstraat 9
Concert: 		
Zaterdag 12 februari 2022 20.00u, Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem, 		
			18.00u aanwezig
Locatie: 		
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Docenten: 		
Christiane Belt & Bas de Rode
Kosten: 		
€85,-/ gratis voor deelnemers die zich al eerder voor dit project opgegeven hebben
Project II - Haydn celloconcert
Al twee keer eerder stond het prachtige celloconcert van J. Haydn met soliste Carin Nelson op het programma, door het coronavirus moesten we dit naar voren schuiven. In het voorjaar van 2022 staat dit werk daarom
wederom op de planning. Dit keer is het concert in de kleine zaal van de Philharmonie om het geheel nog
feestelijker te maken. Echt een concert om met veel plezier naar toe te werken. We studeren
dit werk samen met het Divertimento Jeugdstrijkorkest in. Afhankelijk van de bezetting komt
daarbij ook een passend stuk alleen voor het Strijkorkest Divertimento voor volwassenen.
Repetitie: 		
Woensdagavond van 20.00-21.30u - 18, 25 mei, 1, 8, 15, 22 juni 2022
Concert: 		
Zaterdag 18 juni 14.30u - Kennemerduin Heemstede, 12.30u aanwezig
			
Zaterdag 25 juni 20.00u - Kleine Zaal, Philharmonie Haarlem,
			18.00u aanwezig
Locatie: 		
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Docent: 		
Helena van Tongeren
Kosten: 			
€85,-/ gratis voor deelnemers die zich al eerder voor dit project
			opgegeven hebben

René: “Spannend, leuk en verslavend om te beleven hoe we elke keer weer met
elkaar tijdens de repetities toegroeien naar een mooi concert.”

11.

Van Tongeren Vioolbouw
Inkoop, verkoop, verhuur, taxaties en reparaties van alle strijkinstrumenten
strijkstokken evenals verkoop van snaren en overige toebehoren.
Al ruim 50 jaar toonaangevend op het gebied van
verhuur van alle strijkinstrumenten.
Goede goedkope beginnersinstrumenten maar ook de grootste voorraad beter
atelier- en handwerk- instrumenten en strijkstokken van Nederland,
ook in kleine maten.
Van Tongeren Vioolbouw:
Wagenweg 60
2012NG HAARLEM
Tel. 023-5311891
: 06-44367032
E-mail: kadens@hetnet.nl

Openingstijden:
Di/wo/vr : 13:00-17:00
Za
: 09:30-12:30
Bezoek voor meer informatie:
www.vantongerenvioolbouw.nl

~Voorlopig vanwege de Coronamaatregelen enkel op afspraak geopend.~
Bij voorkeur binnen onze reguliere openingstijden.

12.

Concertagenda Stichting Divertimento 2021-2022
Zondag 29 augustus 2021 - 15.00u - Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem
Divertimento Jeugdstrijkorkest en Divertimento Talent
Kaarten €10,- excl. consumptie via www.stichtingdivertimento.nl
Zaterdag 11 december 2021 - 15.00u - Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein 36, Haarlem
Divertimento Zuid-West en Jong Divertimento
Kaarten €12,50 incl. consumptie via www.stichtingdivertimento.nl
Zaterdag 11 december 2021 - 20.00u - Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein 36, Haarlem
Divertimento Jeugdstrijkorkest, Divertimento Studenten Koor en Divertimento Talent
Kaarten €12,50 incl. consumptie via www.stichtingdivertimento.nl
Zondag 12 december 2021 - 16.00u - Oude Kerk, Kerkplein 2, Spaarndam
Divertimento Talent
Kaarten €10,- via www.vriendenoudekerk.nl
Zaterdag 12 februari 2022 - 20.00u - Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem
Strijkorkest Divertimento voor Volwassenen
Kaarten €10,- excl. consumptie via www.stichtingdivertimento.nl
Zaterdag 2 april 2022 - 15.00u - Kleine Zaal, Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, Haarlem
Kindermuziekweek “Oosterse Prinses” Jong Divertimento, Divertimento Zuid-West, Balletschool Balance
Kaarten €12,50 incl. consumptie via www.theater-haarlem.nl
Zaterdag 9 april 2022 - 15.00u - Kleine Zaal, Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, Haarlem
Kindermuziekweek, Divertimento Jeugdstrijkorkest en Divertimento Talent
Kaarten €12,50 incl. consumptie via www.theater-haarlem.nl
Zondag 10 april 2022 - 14.30u - Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem
Kindermuziekweek, Divertimento Jeugd Blazersensemble
Kaarten €10,- excl. consumptie via www.stichtingdivertimento.nl
Zaterdag 25 juni 2022 - 20.00u - Kleine Zaal, Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, Haarlem
Divertimento Jeugdstrijkorkest en Strijkorkest Divertimento voor Volwassenen
Kaarten €12,50 incl. consumptie via www.theater-haarlem.nl
Zondag 3 juli 2022 - 11.15u - Concertzaal Haarlem Zuid-West, Kamerlingh Onnesstraat 83, Haarlem
Jong Divertimento
Kaarten €10,- excl. consumptie via www.stichtingdivertimento.nl
Zondag 3 juli 2022 - 15.15u - Concertzaal Haarlem Zuid-West, Kamerlingh Onnesstraat 83, Haarlem
Divertimento Zuid-West
Kaarten €10,- excl. consumptie via www.stichtingdivertimento.nl
Zondag 4 september -15.00u - Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem
Divertimento Zomerkampconcert
Kaarten €10,- excl. consumptie via www.stichtingdivertimento.nl
Kaarten met korting voor Divertimentoleden en Vrienden van Divertimento:
Voor Divertimentoleden en Vrienden van Divertimento is er een kortingscode beschikbaar waarmee tot een
maand voor aanvang van het concert kaarten met €2,50 korting kunnen worden besteld. Deze korting is alleen
geldig voor de concertkaarten die via ons GO-ticketsysteem worden verkocht. De concertkaarten voor de Philharmonie en Oude Kerk Spaarndam vallen daarbuiten. Als het concert onverhoopt door Stichting Divertimento
moet worden afgelast is uw ticket geldig als voucher voor een volgend Divertimentoconcert naar keuze (met
uitzondering van de concerten in de Philharmonie en de Oude Kerk, Spaarndam).

Sponsoren

13.

Kindermuziekweek
1 t/m 10 april 2022

Sinds drie jaar wordt er begin april op landelijk niveau een kindermuziekweek georganiseerd. Tot nu toe staat Haarlem nog niet op
de kaart en daar wil Stichting Divertimento verandering in brengen.
De kindermuziekweek is in het leven geroepen om kinderen uit alle
lagen van de bevolking op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met kunst en cultuur. In 2022 beginnen we met een
kleine opzet. De intentie is om dit uit te laten groeien tot een jaarlijks groter wordend evenement waar docenten, muziekscholen en
jeugdorkesten elkaar inspireren en waar alle Haarlemse kinderen
welkom zijn om muziek te maken en te beleven.
Een greep uit de activiteiten:
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Speciaal voor basisscholen op doordeweekse ochtenden:
In aanloop naar de kindermuziekweek komen de docenten van Stichting Divertimento graag bij u in de klas
langs met koffers vol strijkinstrumenten. Alle kinderen krijgen de kans om een instrument uit te proberen en
misschien zelfs een klein optreden te verzorgen. Vioolbouwer Eduard van Tongeren leert de kinderen meer
over instrumentenbouw en haar geschiedenis. In combinatie met een actieve workshop bodypercussie een
afwisselende muziekbeleving voor alle kinderen.
Routekaart Kindermuziekweek 2022:
Het definitieve programma vindt u begin februari op onze website. Wilt u nu al meer informatie over deze
week ontvangen neem dan contact met ons op via: stichtingdivertimento@gmail.com.
14.

t

Zesde Divertimento Kamermuziekkamp Frankrijk
Voor gemotiveerde strijkers van 11-21 jaar

Een week lang kamermuzieklessen volgen tussen de heuvels van de
Morvan. We verblijven in “Domaine de Velotte”, een prachtig vrijstaand herenhuis met mooie zalen, een geweldig uitzicht en veel
mogelijkheden tot recreatie. De concerten worden gegeven in de
omliggende dorpen Brassy en Ouroux. Daarnaast worden er aanvullende workshops gegeven zoals de improvisatielessen door Hester
Hille Ris Lambers en is er volop tijd om creatief bezig te zijn. Teken-,
schilder- en handwerkspullen staan de hele week in de huiskamer
voor de deelnemers klaar. Noortje Köhne is gedurende de week beschikbaar voor persoonlijke Alexandertechnieklessen en leidt elke
dag een work-out geheel toegespitst op houding en beweging
van musici. Een sfeervolle avond bij het kampvuur met spannende
verhalen en de traditionele bbq met bonte avond vrijdagavond
ontbreken ook dit keer niet.
Voor al onze deelnemers reserveren wij een plek in onze touringcar, voor zowel de ritten
naar de sportieve uitjes en concerten in Frankrijk als de heen- en terugreis Nederland-Frankrijk.
Voor ouders die graag meegenieten van de concerten in Frankrijk en die tussendoor even langs willen komen
om de sfeer te proeven: naast deze prachtige locatie is een mini-camping gelegen tussen de groene heuvels,
meren en riviertjes. Reserveren camping voor ouders: info@develotte.com
Repetitie: 		
			
			
			
Kamp: 			
Concert in Nederland:
Bladmuziek: 		
Locatie: 		
Docenten en leiding:
			
			
			
			
			
Kosten: 			

Woensdag 6 juli - 18.00-20.00u, Weltevredenstraat 9
Woensdag 6 juli - 20.00-21.00u, Informatieavond voor ouders, Weltevredenstraat 9
Zondag 10 juli - 11.00-15.00u, Repetitiedag, Weltevredenstraat 9
Woensdag 31 augustus - 18.00-20.00u, Weltevredenstraat 9
20-27 augustus 2022 - Zomerkamp inclusief concerten
Zondag 4 september 2022 - 15.00u - Concert Lutherse Kerk Haarlem, 13.00u aanwezig
Map met bladmuziek krijg je ruim van te voren thuisbezorgd
Domaine de Velotte, 5 Impasse de Chateau de Velotte, 58140 Brassy
Ingrid van Dingstee & Christiane Belt - viool
Noortje Köhne & Helena van Tongeren - altviool
Carin Nelson - cello
Hester Hille Ris Lambers - improvisatie
Noortje Köhne - Alexandertechniek
Lieke van Zuuk & René Bakker - algemene ondersteuning
€750,- inclusief vervoer

Hesce, studeert nu cello en compositie aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag:
“Tijdens het zomerkamp was er altijd een perfecte balans tussen plezier en serieuze leermomenten. De lessen waren leerzaam en leuk, avonden gezellig, concerten gefocust.
Daarom heb ik altijd genoten van de zomerkampen.”

15.

Docententeam
Christiane Belt - violiste

Artistiek leider Stichting Divertimento
Geeft leiding aan: Divertimento Start, Jong Divertimento, Divertimento Jeugd Strijkorkest,
Divertimento Talent, Strijkorkest Divertimento voor volwassenen en het Zesde Divertimento
Kamermuziekkamp.
Individuele vioollessen: Vrije Muziekschool Haarlem, de Lindeboom/ Rijksstraatweg 85 te
Haarlem, op afspraak
Website: www.vioolles-haarlem.nl
Christiane Belt (1975) begon haar vioollessen op 8-jarige leeftijd. Zij studeerde viool bij Jan
Repko en Lex Korff de Gidts aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Tijdens haar studie heeft zij een
uitwisseling gedaan met de Sibelius Academie in Helsinki, Finland. Zij behaalde haar tweedefase-examen in
2002. Ze speelde veel kamermuziek in diverse ensembles, onder andere het Soil ensemble voor muziektheater,
waarmee zij voorstellingen maakte zoals: “Ten oosten van de zon, ten westen van de maan” (in coproductie
met Paul Koek). Sinds 2003 heeft Christiane een baan als violiste in Holland Symfonia, het huidige Balletorkest,
en speelt ze zeer uiteenlopende programma’s: onder andere muziektheater met Orkater (“Alice in Wonderland”, “De Terugkeer van Hans en Grietje”), met het Nationaal Ballet en het Nederlands Danstheater. Ook is
zij al jaren actief betrokken bij het educatieve programma van het Balletorkest. Christiane geeft sinds 1997
met veel plezier vioollessen in haar eigen lespraktijk, aanvankelijk in Amsterdam en tegenwoordig in Haarlem.
Samen met Helena van Tongeren richtte zij de Divertimento-orkesten op en geeft zij daaraan leiding.

Ingrid van Dingstee - violiste

Cursussen: Talentontwikkelingsprogramma voor violisten.
Individuele vioollessen: Middenbeemster, op afspraak
Ingrid van Dingstee (1975) begon op 5-jarige leeftijd met vioolspelen bij Frans Visser in
Haarlem. Na drie jaar kreeg zij les van Jan Repko en Davina van Wely. Van 1996 tot 1998
studeerde Ingrid bij Victor Liberman en Keiko Wataya aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en behaalde zij met het cijfer 10 met onderscheiding haar Docerend
Musicus-diploma. Zij vervolgde haar studie bij Alexander Kerr en behaalde in juni 2000,
eveneens met onderscheiding, haar tweede fase diploma.
Ingrid heeft masterclasses gevolgd bij onder andere Herman Krebbers, Boris Belkin en Aaron Rosand en nam drie keer deel aan de International Mastercourse Keshet Eilon in Israel,
waar zij onder meer les kreeg van Ida Haendel en Haim Taub. Ingrid trad als soliste op
met diverse orkesten, onder andere in het vioolconcert van Beethoven en Brahms’ dubbelconcert. In 1993 behaalde Ingrid de eerste prijs bij het Davina van Wely concours in Den Haag. Daarnaast
speelt zij veel kamermuziek, onder andere in het Van Dingstee Kwartet. Sinds 2001 is Ingrid 1ste violiste in Amsterdam Sinfonietta. Daarnaast remplaçeert zij regelmatig in verschillende Nederlandse orkesten, zoals het
Koninklijk Concertgebouworkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerorkest en het
Radio Filharmonisch Orkest. Als concertmeester deed zij ervaring op bij o.a. het Nederlands Jeugd Strijk Orkest,
het Jeugd Orkest Nederland en het Nationaal Jeugd Orkest, Sinfonia Rotterdam en Amsterdam Sinfonietta.
Bovendien is Ingrid al ruim 20 jaar zeer actief als docente. Meerdere van haar leerlingen zijn inmiddels studenten aan het conservatorium of professioneel actief als musicus en veel van haar (ex-)leerlingen zijn zeer actief
in verschillende studentenorkesten en amateurorkesten. Ingrid bespeelt een Nicolaus Gagliano 1739, aan
haar in bruikleen gegeven door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Chris Duindam - Violist

Masterclass: Talentlessen viool
Chris Duindam (1963) begon zijn vioolstudie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, bij
Qui van Woerdekom, later aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam bij Maarten Veeze.
Hij voltooide zijn studie op het Utrechts Conservatorium bij Philip Hirshhorn, Viktor Liberman, Eli
Gorem en Emmy Verhey.
Naast zijn solo- en kamermuzieoptredens is Chris Duindam als hoofdvakdocent verbonden aan
de Hogeschool voor de Kunsten Utrechts Conservatorium, Prins Claus Conservatorium, Academie voor Muzikaal Talent en het Brabants Conservatorium. Hij geeft regelmatig masterclasses
in binnen- en buitenland.
Van 2002 tot 2015 maakte hij deel uit van Combattimento Consort Amsterdam. In 2010 richtte
hij het “Cugnon-Project” op (www.cugnonproject.nl), een initiatief dat jonge getalenteerde strijkers samenbrengt met professionele musici door middel van kamermuziekconcerten en een jaarlijks terugkerend festival.
Chris Duindam bespeelt een Jacob Stainer viool uit 1660, hem door een particulier ter beschikking gesteld,
met een Nicolas Maline strijkstok uit 1860.

16.

Suzanne Groot - violiste

Geeft leiding aan: Divertimento Talent
Individuele vioollessen: Haarlem, op afspraak
Suzanne Groot (1971) studeerde respectievelijk aan het conservatorium van
Utrecht en Rotterdam. Na veel in binnen- en buitenland gewerkt te hebben in
beroepsorkesten, begon zij haar eigen concerten te organiseren op niet gangbare plekken, zoals tunnelbuizen, oude fabrieken en bouwplaatsen. In eerste
instantie begreep men niet veel van dit initiatief, maar Suzanne bleek een ware
pionier. Nu beoefenen vele professionele musici hun vak op deze manier. Zij is
tevens mede oprichtster van Stichting MuzIC, die op de IC van ziekenhuizen
structureel live muziek aanbieden. Ook hier nam zij een pioniersplek in. Inmiddels
is het een landelijk opererende stichting. Suzanne heeft al meerdere leerlingen
opgeleid tot conservatoriumniveau. Ook als coach is zij zeer actief. Suzanne was ook programmeur van de
zeer succesvolle serie concerten in de Koepelgevangenis in Haarlem. Zij zal een lans blijven breken voor klassieke muziek buiten de concertzalen om. Zij is altijd vernieuwend in het uitwerken van originele vormen van
musiceren.

Jet van Helbergen - sopraan

Geeft leiding aan: Divertimento Studenten Koor
Individuele zanglessen: Professor van der Waalsstraat Haarlem, op afspraak
Website: www.jetvanhelbergen.nl
Jet van Helbergen (1979) is zangeres-verteller, theatermaker en zangpedagoog. Zij zong vanaf haar achtste in kinderkoren. Later studeerde zij kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en klassieke zang bij Frans Huijts en
Carolyn Watkinson aan Codarts Rotterdam. Na het afronden van beide studies en het behalen van haar lesbevoegdheid werd ze gecoacht door mimespeler/acteur en regisseur Luc Boyer. De afgelopen tien jaar maakte Van
Helbergen diverse muziektheatersolo’s in samenwerking met Marjolijn van
Heemstra, Anoek Nuyens, Marien Jongewaard, Lizzy Timmers, Pips:lab en Judith Scholte. Ze speelde hiermee in binnen- en buitenland op verschillende
podia en festivals, waaronder OT Rotterdam, Frascati Amsterdam, Fringe Festival en Sick Festival Manchester.
Sinds 2016 is ze verbonden aan MEMO, een initiatief dat kunst en cultuur brengt voor de allerkleinsten van 0
tot 6 jaar.
Naast haar eigen producties zet Jet van Helbergen zich in als solist bij het werk van anderen. In samenwerking
met verschillende koren en dirigenten zong zij divers oratorium- en operarepertoire.
De interesse en liefde voor het doorgeven van het vak is groot en naast haar uitvoerende werkzaamheden
begeleidt Jet van Helbergen vanuit de KABK Den Haag en verschillende muziekscholen zangers en (podium)
kunstenaars van alle leeftijden in de ontwikkeling van hun vocale- en podiumvaardigheden.

Bob Kanne - dirigent, hoornist en muziektheoreticus
Geeft leiding aan: Divertimento Jeugd Blazersensemble.
Cursussen: Muziektheorie A, B, C en D
Individuele hoorn- en blokfluitlessen: Haarlem, op afspraak
Website: www.bobkanne.nl

Bob Kanne (1971) begon op 10-jarige leeftijd met trompetlessen, stapte een aantal jaren
later over op euphonium en hoorn. Hij heeft gestudeerd aan de Bourdon hogeschool voor
muziek als docerend musicus hoorn en hij heeft enkele jaren les gehad op het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam. Hij studeerde hoorn bij Vincente Zarzo en Fokke van Heel.
Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de muziekwetenschap met als
specialisatie ‘theoretische muziekwetenschap’. Bob Kanne is momenteel muzikaal leider
van Fanfare Showband Heiloo en Trompetterkorps Alkmaar, dirigent van het jeugdkorps
van het Trompetterkorps Alkmaar en dirigent van wereldorkest Sholem in Haarlem. Hij heeft gastdirecties
gedaan bij o.a. De Spaarnebazuin uit Haarlem en het Haarlems Symfonisch Blaasorkest. Daarnaast geeft hij
privéles aan leerlingen op verschillende koperen blaasinstrumenten. Naast het dirigeren en lesgeven is Bob
sinds 2005 muzikaal jurylid bij Drumcorps Europe en beoordeelt hij showwedstrijden in bijna heel Europa.
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Gioia Kuipers - (alt)violiste

Individuele viool - en altvioollessen: Muziekschool Haarlem Zuid-West, locatie Kamerlingh
Onnesstraat 83/ Vrije Muziekschool Haarlem, Kleverpark
Gioia Kuipers (1995) begon op 4-jarige leeftijd met vioolspelen, na een jaar stapte zij over
op de altviool en bleef les houden bij Helena van Tongeren. Op haar 10e werd ze toegelaten tot de Sweelinck academie in Amsterdam en had les van Marjolein Dispa, Judith
Wijzenbeek en Joel Waterman. Na de Sweelinck academie vervolgde ze haar studie aan
het Conservatorium van Amsterdam. Ze studeerde in 2019 af, in richting viool bij Maria
Milstein. Ze is erg actief in de kamermuziek en speelde met het Arkovsky sextet en het
Frans Hals kwartet eigen programma’s in o.a. het Concertgebouw en het Muziekgebouw
aan ’t IJ. Verder volgde zij met deze ensembles masterclasses bij het Borodin, Jerusalem
en het Pavel Haas kwartet. Naast kamermuziek geeft Gioia Kuipers al vanaf haar studie
veel les. Aan de Sweelinck Academie in Amsterdam (technieklessen), bij muziekscholen
en ook privé.

Raquel Paleo García - violiste
Cursus: Peutermuziek
Website: www.raquelpaleogarcia.nl

Raquel Paleo Garcia (1991) begon haar carrière als muzikant op haar zesde jaar
aan het conservatorium van Viveiro te Spanje. Ze studeerde zes jaar piano, maar
de liefde voor viool overwon. Via het conservatorium van A Coruña vond ze haar
weg naar Utrecht. Ze studeerde bij verschillende docenten in Spanje en Nederland, zoals Javier Cedrón, Joyce Tan en Chris Duindam. Raquel sloot haar studie af
met een bachelordiploma viool. Ze speelde onder andere in Orquesta Gaos, het
Jeugdorkest van Sinfónica de Galicia en het National Jeugd Orkest. Ook heeft
Raquel deelgenomen aan veel kamermuziekprojecten. Sinds enkele jaren heeft
zij zich naast het geven van vioollessen in Haarlem en Utrecht toegelegd op het
geven van inspirerende peutermuzieklessen.

Bas de Rode - cellist

Geeft leiding aan: Strijkorkest Divertimento voor Volwassenen
Individuele cellolessen: Muziekschool Haarlem Zuid-West, locatie Kamerlingh Onnesstraat 83 en thuis op afspraak.
Website: www.derodecellist.nl
Bas de Rode (1974) begon op 11 jarige leeftijd met cellospelen. Aan het conservatorium
van Amsterdam heeft hij zijn Bachelor gedaan bij Michel Dispa en zijn “Diplom” aan de
Hochschule van Berlijn bij Markus Nyikos. Daarna behaalde hij zijn Master, met specialisatie
kamermuziek, aan het Conservatorium van Rotterdam bij Herre-Jan Stegenga. Jarenlang
speelde hij in het Lagos Ensemble, dat voortkwam uit het Lagos Strijkkwartet, maar ook in
het Cello-octet Conjunto Ibérico (tegenwoordig Cello-octet Amsterdam) en het Aeolus
Cello Kwartet. Al jarenlang geeft Bas met veel plezier celloles. Hij vindt het allerleukste van
muziek maken om samen te spelen met andere musici in kleine ensembles of juist in grote
orkesten. Samen muziek maken is ook nog eens ontzettend leerzaam: naast het hebben
van heel veel plezier, leer je ook goed naar elkaar te luisteren. Daarom besteedt Bas in
zijn lessen veel aandacht aan het samenspel. Daarnaast is er tijdens de lessen tijd voor
gehoortraining, noten lezen, muziektheorie en een goede houding. Muziek maken is voor
alle leeftijden, celloles is mogelijk vanaf 5 jaar en kan op alle niveaus. Wil je de basis van
het cello spelen leren of juist je spel naar een hoger niveau brengen? Neem dan gerust
contact met hem op. Wil je weten of het iets voor jou is, dan kan je altijd een proefles afspreken.
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Helena van Tongeren - altvioliste

Artistiek leider Stichting Divertimento
Geeft leiding aan: Divertimento Start, Jong Divertimento, Divertimento Jeugd Strijkorkest, Divertimento Talent, Divertimento Zuid-West, Strijkorkest Divertimento voor volwassenen en het Zesde Divertimento Kamermuziekkamp.
Cursussen: kleuterviool
Individuele viool- en altvioollessen: Muziekschool Haarlem Zuid-West, locatie Kamerlingh Onnesstraat 83/ Professor van der Waalsstraat, Haarlem/ Vrije Muziekschool
Haarlem, Weltevredenstraat en Kleverpark
Website: www.helenavantongeren.nl
Helena van Tongeren (1974) begon op 10-jarige leeftijd met vioollessen bij Ingrid
de Vries. Vanaf 1990 kreeg zij daarnaast altvioolessen van Gert Jan Leuverink. In
1993 werd zij toegelaten op het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam waar zij
altviool studeerde bij Jürgen Kussmaul. Na haar examen Docerend Musicus in 1998
werd zij toegelaten tot de tweedefase-opleiding met specialisatie kamermuziek.
Al tijdens haar studie remplaceerde Helena regelmatig in het Koninklijk Concertgebouworkest en het Radio Filharmonisch Orkest. Helena van Tongeren is een gerenommeerd kamermuziekspeler. Als altiste van onder andere het Van Dingstee
Kwartet, Lucebert Trio en het Nederlands Baryton Trio maakte zij vele tournees door Europa en de VS,
won diverse prijzen op kamermuziekconcoursen en werkte mee aan verscheidene radio-, tv- en cd-opnames.
Sinds 2010 legt Helena zich extra toe op het docerende vlak. Naast een bloeiende lespraktijk coacht zij samen
met violiste Christiane Belt de orkesten van Stichting Divertimento. Helena bespeelt een Max Möller I altviool
uit 1948.

Jelle van Tongeren - jazzviolist
Cursus: Improvisatieworkshop
Website: www.jellevantongeren.nl

Jelle van Tongeren (1980) begon op zevenjarige leeftijd met vioolles bij Sjanneke
Laghuwitz. Thuis werd hij omringd door klassieke muziek, maar zijn interesse ging
steeds meer uit naar (Gypsy) jazzmuziek. Vanaf zijn zestiende nam hij lessen van
jazzviolist Herman van Haaren en daarna studeerde hij aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam bij Daniel Otten en Rob Madna. Sindsdien speelt hij
samen met uiteenlopende bands, zoals Hot Club de Frank, Pigalle 44, Unza Unza
Orkstar, de Busquitos, en met Mozes Rosenberg heeft hij tournees gemaakt over
de hele wereld. Daarnaast geeft Jelle in Haarlem improvisatieles aan (alt)violisten.

INKOOP - VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE
RESTAURATIE - STEMMEN - TAXATIE

Botermarkt 18 - 2011 XM Haarlem
tel. 023-5322922
e- mail : info@andriessenpiano. nl
website : www.andriessenpiano. nl
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Cursus Peutermuziek

Voor kinderen van 8 maanden-4 jaar
Muziek speelt een essentiële rol in ons leven, verbindt ons, laat ons gevoelens ontwikkelen en laat ons nieuwe
emoties creëren en ontdekken. Terwijl we plezier hebben met het zingen van liedjes, het bespelen van instrumenten en het doen van spelletjes, zullen we tegelijkertijd muziek ontdekken als een taal die de motorische
en emotionele ontwikkeling van het kind ondersteunt.
Aan het einde van elke les krijgt u een korte samenvatting met de liedjes of spelletjes die we hebben gedaan,
zodat u thuis met uw kind kunt oefenen. De lessen duren 30 minuten. Aan het einde van elke les kunt u onder
het genot van een kopje koffie of thee napraten met de andere ouders. Natuurlijk is er ook iets te drinken en
te knabbelen voor de peuters.
In het voorjaar genieten van fijne muzieklessen samen met uw peuter.
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van 45 minuten. De les bestaat uit een half uur les en 15 minuten
gezamenlijk koffie/thee/limonade drinken. De kosten voor de cursus bedragen € 75,-. De kinderen worden op
leeftijd ingedeeld. Deze cursus is bedoeld voor een ouder (vader, moeder, oma, opa, oppas) met een kind
tussen 8 maanden en 4 jaar.
Cursus I - Peutermuziek voor kinderen van 8 maanden-1,5 jaar
Data: 			
Vrijdagochtend van 09.30-10.15u - 4, 11, 18, 25 maart, 1, 8, 22 april 2022
Locatie: 		
Muziekschool Haarlem Zuid-West, Kamerlingh Onnesstraat 83
Docent: 		
Raquel Paleo Garcia
Kosten: 			€75,Cursus II – Peutermuziek voor kinderen van 1,5-4 jaar
Data: 			
Vrijdagochtend van 10.30-11.15u - 4, 11, 18, 25 maart, 1, 8, 22 april 2022
Locatie: 		
Muziekschool Haarlem Zuid-West, Kamerlingh Onnesstraat 83
Docent: 		
Raquel Paleo Garcia
Kosten: 			€75,-

20.

Cursus Kleuterviool
Voor kinderen van 4-7 jaar

Je weet het nog niet zeker: is vioolspelen wel echt iets voor mij?
Na deze cursus waarin je de beginselen van het vioolspel leert, weet je vast en zeker of dit iets voor je is. De
eerste lessen zijn zonder instrument. We werken dan aan lichaamshouding en leren “droogstrijken” op muziek.
Met een speciale stok leer je al hoe je een strijkstok moet vasthouden. Ook leer je hoe je met een viool moet
omgaan en hoe alle onderdelen heten. In de eerste lessen doen we ook veel bewegingsspellen die naadloos
aansluiten op het vioolspelen, zo trainen we alvast op een speelse manier de fijne motoriek. Na twee lessen
komt het grote moment: je krijgt een viool mee naar huis, want als je zelf geen instrument hebt kun, je deze
tijdens de cursus in bruikleen krijgen. We leren hoe een notenbalk eruitziet en we leren noten en ritmes lezen
d.m.v. gekleurde noten en ritmes op woorden, zodat de kleuters al snel samen een liedje kunnen spelen.
Alle kinderen krijgen een lespakket mee naar huis met een oefenstrijkstok, schud-ei, ritmekaartjes, bladmuziek
en na twee lessen ook een echt instrument.
Cursus kleuterviool I - voor kinderen van 4-7 jaar oud - 6 lessen inclusief presentatie voor ouders
Data: 			
Presentatie: 		
Deelnemers: 		
Locatie: 		
Docent: 		
Kosten: 		

Zaterdagmiddag van 13.30-14.10u - 4, 11, 18, 25 september, 2 oktober 2021
Zaterdag 9 oktober 2021
Maximaal 5 kinderen
Vrije Muziekschool Haarlem, Weltevredenstraat 9, Haarlem
Helena van Tongeren
€75,- inclusief materiaal

Cursus kleuterviool II - voor kinderen van 4-7 jaar oud - 6 lessen inclusief presentatie voor ouders
Data: 			
Presentatie: 		
Deelnemers: 		
Locatie: 		
Docent: 		
Kosten: 			

Maandagmiddag van 15.10-15.50u - 9, 16, 23, 30 mei, 13 juni 2022
Maandag 20 juni 2022
Maximaal 6 kinderen
Muziekschool Haarlem Zuid-West, Kamerlingh Onnesstraat 83, Haarlem
Helena van Tongeren
€75,- inclusief materiaal

Anna: “Ik vind de vioolles leuk en juffie ook leuk! Dat is zoals spelen daar!”
Moeder: “Het is viool leren spelen op een speelse manier.”

21.

Cursus Muziektheorie

Voor Divertimentoleden van 8-21 jaar
Heb je altijd al willen weten hoe dat nou zit met al die verschillende
tekens in jouw muziekpartij? Waarom die ene noot beter samen
klinkt dan die andere? Dan is de cursus muziektheorie inclusief leerzame solfège-oefeningen zeker iets voor jou!
Tijdens de cursus leer je stapsgewijs alles over de theorie achter de
muziek en krijg je een beter inzicht in het hoe en waarom. De lessen worden afgesloten met een officieel examen, maar dit is niet
verplicht. De A-cursus is toegankelijk voor iedereen die al enkele
jaren muziekles heeft. Na de A cursus kun je door met de vervolgcursussen B, C en D. Er wordt gewerkt met de methode Algemene
Muziektheorie van H. Maas en J. v.d. Eijnden. Je krijgt dit boek na aanmelding thuis gestuurd. De lessen worden gegeven door Bob Kanne, afgestudeerd in de theoretische muziekwetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam.
Cursus Theorie A: 		
woensdag 16.00-17.00u op 12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari,
				
zondag 6 februari van 10.00-11.00u
Cursus Theorie B: 		
woensdag 17.00-18.00u op 12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari,
				
zondag 6 februari van 11.00-12.00u
Cursus Theorie C: 		
woensdag 18.00-19.00u op 12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari,
				
zondag 6 februari van 12.30-13.30u
Cursus Theorie D: 		
woensdag 19.00-20.00u op 12, 19, 26 januari, 2, 9, 16 februari,
				
zondag 6 februari van 13.30-14.30u
Examen: 			
woensdag 16 februari 2022
Locatie: 			
Weltevredenstraat 9, Haarlem
Docent: 			Bob Kanne
Kosten: 			
Gratis voor deelnemers Divertimento voorjaarsprojecten 2022

David: “Ik wist meestal wel hoe ik de muzieknoten op mijn contrabas moest spelen,
vooral door goed te luisteren en op mijn oren te vertrouwen. Na de cursus muziektheorie A begrijp ik ook waarom ik mijn vingers soms hoger of lager moet neerzetten en dat
is best wel handig, ik kan nu veel sneller de goede noten vinden omdat ik ze gewoon
weet...”

22.

Talentontwikkelingsprogramma voor violisten
Ook in seizoen 2021-2022 is het weer mogelijk om via Stichting Divertimento vioollessen te volgen bij docenten
Christiane Belt en Helena van Tongeren, de oprichters van Stichting Divertimento, in samenwerking met violiste
Ingrid van Dingstee. Dit programma is opgezet voor leerlingen die graag in hun eigen leefomgeving willen
werken aan een mooie en brede muzikale toekomst. En voor wie dat is weggelegd en dat wil, is het mogelijk
om toe te werken naar een toelatingsexamen voor één van de Nederlandse conservatoria. Ook iemand die
pas drie jaar les heeft en nog niet de allermoeilijkste concerten kan spelen, kan talentvol zijn. Talent is iets wat
je in je hebt. Wij kunnen talent niet kweken maar wel talentvolle kinderen helpen om zich op het muzikale en
technische vlak zo goed mogelijk te ontplooien. Zo bieden we de kinderen een mooie muzikale toekomst
dicht bij huis. Dit jaar hebben we naast de lessen van Ingrid van Dingstee nog twee hele mooie aanvullingen op dit programma: een Masterclass van Chris Duindam, hoofdvakdocent aan het Conservatorium van
Utrecht, die vooraf wordt gegaan door zijn groepsclinic “Vioolgym”: “Wat is eigenlijk de beste ‘warming-up’
voor een violist?” “Vioolgym” geeft je ‘tools’ om je eigen inspeelroutine te ontwikkelen. Het is een groepsles
van een half uur waarin je wegwijs wordt gemaakt in de verschillende oefeningen die je goed voorbereiden
op een repetitie, concert of op het studeren zelf. En je hoeft geen sportkleding aan! Daarna volgt de masterclass met individuele lessen voor publiek, altijd verrassend waarmee een andere docent jou kan helpen
en daarom extra leerzaam. Tijdens de improvisatieworkshop van Jelle van Tongeren maak je kennis met de
gipsyjazzvioolwereld, waarin Jelle als geen ander thuis is. Begeleid door een gitarist leer je je grenzen te verleggen op een swingende basis. Onder Jelles bezielende leiding voelt iedereen zich vrij om op zoek te gaan
naar zijn/haar eigen improvisatie.
Aanmelden kan alleen na wederzijdse goedkeuring:
Om te bepalen of je aan dit programma deel kunt nemen vragen we je een e-mail te sturen met je motivatie,
achtergrond, leeftijd en laatst gespeelde stukken. We maken dan een afspraak om te onderzoeken of we
gezamenlijk aan dit programma kunnen starten. Heb je momenteel les bij een andere docent en overweeg je
een overstap, overleg dan altijd eerst met je eigen docent of dit bij je past en of je hier aan toe bent.
Belangrijk: Als je aan dit programma deelneemt ben je verplicht om naast reguliere vioollessen ook deel te
nemen aan minimaal twee Divertimentoprojecten die passen bij je speelniveau en leeftijd. Ook is deelname
aan de theoriecursus verplicht.
Programma*:
Vioollessen:			
Ingrid van Dingstee, vijf uur les op afspraak
Improvisatieworkshop: 			
Jelle van Tongeren, 3 november 2021, 18.30-20.00u
					Weltevredenstraat 9, Haarlem
Masterclass: 				
Chris Duindam, 23 januari 2022, 12.00-17.00u Concertzaal Haarlem
					Zuid-West
Theorie A, B, C of D: 			
Bob Kanne, data en tijden zie blz 22
Uitvoering: 				
30 januari 2022, Concertzaal Haarlem Zuid-West
Kosten: 					€415,*Bespreek hiernaast met je eigen docent het aantal individuele lessen/ lestijden en bijbehorende tarieven.

Kilian: “De talentlessen hebben mij geholpen om naast de nootjes te spelen, ook
echt muziek te maken door de muziek te
begrijpen.”

Femke (onlangs aangenomen aan de HKU Utrechts Conservatorium):
“Ik heb er erg veel aan gehad. er wordt persoonlijk gekeken naar waar je
jezelf kunt verbeteren en het is fijn om naast je eigen docent af en toe een
tweede perspectief op je spel te krijgen. De talentlessen zijn echt een aanrader!”
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Muziekschool Haarlem Zuid-West
Muziekschool Haarlem Zuid-West staat onder de vleugels van Stichting Divertimento. Het is een klein docentencollectief met docenten die een grote liefde hebben voor lesgeven en die het samen musiceren stimuleren. Er worden voornamelijk lessen gegeven op instrumenten die voor de leden van Stichting Divertimento
van belang zijn. Docenten van de muziekschool worden betrokken bij verschillende evenementen van Divertimento , zoals bij het leidinggeven aan de orkesten, als kampleiding en groepsrepetitor. Zo onderhouden ze
onderling een goed en hecht contact. Naast de individuele lessen wordt er een aantal cursussen georganiseerd, zoals peutermuziek en kleuterviool. Maar ook een improvisatieworkshop en een talentontwikkelingsprogramma voor de gevorderde violisten staan op het programma. Muziekschool Haarlem Zuid-West heeft ook
haar eigen jeugdorkest voor leerlingen van 10-14 jaar.
Instrumenten:
Op Muziekschool Haarlem Zuid-West worden naast losse cursussen momenteel alleen viool-, altviool- en cellolessen gegeven. Meer informatie over de docenten is te vinden op blz.16-19 van deze brochure.
Divertimento Zuid-West:
Divertimento Zuid-West is een strijkorkest voor strijkers van 10 -14 jaar. Leerlingen van Muziekschool Zuid-West
krijgen €25,- euro korting per project. Repetities zijn op maandagmiddag van 16.00-17.00u.
Leerlingenuitvoeringen:
Per lesseizoen organiseren wij een samenspeldag en een leerlingenuitvoering.
Kindermuziekweek:
Van 1 t/m 10 april 2022 werkt Muziekschool Haarlem Zuid-West samen
met de landelijke Kindermuziekweek. In overleg worden lessen gebruikt
als openbare lessen of kleine voordrachtmomenten voor kinderen die
meer willen weten over muzieklessen.
Locatie en lesdagen:
Maandag en vrijdag
Muziekschool Haarlem Zuid-West,
Kamerlingh Onnesstraat 83, 2014 EK Haarlem
Vakanties en vrije dagen:
De muziekschool is gesloten tijdens feestdagen en
schoolvakanties.
Exacte lesdata zijn op afspraak met de docent.

Zomervakantie 2021: 		
Herfstvakantie 2021: 		
Kerstvakantie 2021-2022:
Voorjaarsvakantie 2022: 		
Pasen 2022: 			
Meivakantie 2022: 		
Hemelvaart 2022: 		
Pinksteren 2022: 			
Zomervakantie 2021: 		

10 juli t/m 29 augustus
16 oktober t/m 24 oktober
18 december t/m 9 januari
19 februari t/m 27 februari
15 april t/m 18 april
23 april t/m 8 mei
26 mei t/m 29 mei
4 juni t/m 6 juni
8 juli t/m 4 september
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Lesvoorwaarden 2021-2022
-Een volledig lesseizoen gaat uit van 32 lesweken.
-In de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.
-Muziekschool Haarlem Zuid-West rekent géén administratie- of inschrijfkosten.
-De lessen worden in principe voor een heel seizoen aangegaan, in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
-Door de leerling verzuimde lessen kunnen in het algemeen niet worden ingehaald.
-Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt na drie weken voor een financiële regeling of vervanger gezorgd.
-Bij natuurrampen, code rood, of door de regering opgelegde sancties waardoor lesgeven niet maatschappelijk verantwoord is, worden lessen zo mogelijk online aangeboden. Restitutie van lesgeld is in deze gevallen
niet mogelijk.
-Bij niet op tijd betalen van lesgelden worden herinneringskosten à €5,- per factuur in rekening gebracht.
-Het aanbod is onder voorbehoud, u kunt aan deze brochure en de gegevens op onze website geen rechten
ontlenen.
-De informatie, data en prijzen in deze folder en op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Tarieven Muziekschool Haarlem Zuid-West seizoen 2021-2022*:
32 lessen per seizoen kinderen:
30 min € 832,- 			
45 min €1248,- 			
60 min €1664,- 		
		

16 lessen per seizoen/ kinderen 16 plus: 10 lessenkaart/ kinderen 18 plus:
45 min € 624,- 				
60 min € 832,- 				
						

45 min €400,60 min €530,(10 lessenkaart is alleen geldig in het seizoen van uitgifte)		

*Volwassenen kunnen kiezen uit alle lesmogelijkheden, de bedragen worden opgehoogd met de wettelijke 21% btw.

Proefles:
€20,- per proefles, deze dient na de proefles contant aan de docent te worden voldaan.
Inschrijven en administratie:
Inschrijven kan via het online inschrijfformulier op www.stichtingdivertimento.nl. Na het invullen van het inschrijfformulier krijg u binnen een week een bevestiging van ons; pas na deze bevestiging is uw inschrijving definitief.
Later volgt een factuur via ClubCollect, ons ledenadministratiesysteem, met verzoek tot betaling. U kunt bij dit
systeem zelf instellen hoe en deels wanneer u wilt betalen. In één keer via i-deal of per automatische incasso
in termijnen. Per termijn rekent dit programma €1,- extra en bij te laat betalen €5,- aan administratiekosten.
Contact:
muziekschoolhaarlemzuidwest@gmail.com
Informatie:
www.muziekschoolhaarlemzuid-west.nl

Veerle: (In 2020 aangenomen aan de HKU Utrechts Conservatorium) “Als ik terugdenk
aan de altvioollessen bij Helena dan denk ik vooral aan het spelplezier en de liefde
voor muziek die ze mij bijbracht. Daarnaast weet ze goed bij elke leerling wat bij hen
past naar boven te halen en heeft ze als altviolist veel inzicht in wat je als altviolist
moet kunnen.

Anna: “De lessen zijn leuk en gezellig. Mijn leraar Bas de Rode speelt veel
samen en hij helpt me ook altijd met mijn orkestpartijen of de stukken die
ik zelf meeneem.”
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Stichting Divertimento
In 2004 startten Helena van Tongeren en Christiane Belt met een groepje
privéleerlingen samen met cello-spelende familieleden ensembleconcerten rondom een thema of componist. Dit groeide uit tot regelmatig terugkerende kamermuziekprojecten met steeds meer enthousiaste jonge strijkers. Naast de eigen leerlingen begonnen ook leerlingen
van andere docenten in Haarlem en omstreken mee te doen. Daaruit
ontstond het Divertimento Jeugdstrijkorkest. Op een goede dag in 2012
ontstond de wens om met deze groep een tournee te maken in Zuid-Frankrijk. Daardoor waren wel meer
financiële middelen nodig dan dat de kinderen zelf bijeen konden brengen. De Stichting Divertimento werd
in het leven geroepen om de activiteiten van het ensemble financieel mogelijk te maken. Fondsen en donateurs werden geworven. Hierdoor werden al een heleboel concerten, tournees, repetitieweekenden, masterclasses, bijzondere projecten en kamermuziekkampen mogelijk gemaakt. Het ensemble is in deze periode
uitgegroeid tot een van de grootste organisaties voor samenspel voor amateurs in de omgeving Haarlem.
Inmiddels telt de organisatie meer dan vijf orkesten voor alle niveaus en leeftijden. Nog steeds groeien de
initiatieven van Stichting Divertimento door om samenspel voor iedereen mogelijk te maken.
Het bestuur van Stichting Divertimento bestaat uit:
Mevr. A. de Vries 		
-Voorzitter
Mevr. B. Kanne 			
-Vice voorzitter
Mevr. L. Schouten 		
-Secretaris
Mevr. D. Pajkrt 			
-Penningmeester
Vriend van Stichting Divertimento
De intentie van Stichting Divertimento is om kamermuziek toegankelijk te maken voor alle amateurmusici, ook
de mensen met weinig financiële armslag. Naast het aanschrijven van fondsen werft Stichting Divertimento
donateurs, die als vriend van Stichting Divertimento vele voordelen genieten. Door de structurele steun van
donateurs kan Divertimento o.a. repetitieweekenden, concerten, masterclasses en tournees realiseren. Donateur worden kan al vanaf €30,- per jaar. Als donateur blijft u op de hoogte van alle projecten en concerten
van Divertimento. Daarnaast bieden wij u twee vrijkaarten aan voor de kerstconcerten op 11 december 2021
om 15.00u of om 20.00u. Koopt u meer kaarten via Go-tickets voor één van deze concerten of andere concerten dan kunt u korting krijgen met de kortingscode tot uiterlijk een maand voor aanvang. Bovendien kunt
u als vriend van Stichting Divertimento tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het concert de beste plaatsen
reserveren.
Contact:
e-mail: stichtingdivertimento@gmail.com
Adres: Rijksstraatweg 85, 2014 DB te Haarlem
K.V.K: 56696108
Rekeningnummer: NL75RABO 0179998889
Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem
In de winter van 2020 heeft Stichting Divertimento een kerst-CD uitgebracht
waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Haarlem. Wij vonden dit een heel goed doel, omdat zij kinderen (weer) muziek
laten maken of sporten als dit door omstandigheden niet (meer) kan. Muziek
laat je op een andere manier communiceren en geeft verbinding en plezier.
Wij vinden het belangrijk dat dit voor alle kinderen in Haarlem bereikbaar is. Dit
fonds is er voor kinderen en jongeren wiens ouders niet voldoende verdienen om de sport- of muzieklessen van
hun kinderen te betalen. Ook voor financiële ondersteuning voor deelname aan orkesten, zoals de projecten
van Stichting Divertimento kunnen minder draagkrachtige ouders een aanvraag doen. Kijk voor meer informatie op: www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/haarlem/
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Algemene voorwaarden en inschrijven Stichting Divertimento*
1. U kunt voor alle orkesten, cursussen, workshops en muzieklessen uit deze brochure inschrijven via onze website www.stichtingdivertimento.nl door middel van het online inschrijfformulier.
2. De deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting Divertimento zodra het inschrijfformulier verzonden is.
3. Na inschrijving ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging per e-mail en via ClubCollect een verzoek tot betaling. U kunt
bij ClubCollect zelf instellen hoe en deels wanneer u wilt betalen. In één keer via i-deal of via automatische incasso in termijnen. Per
termijn rekent dit programma €1,- en bij te laat betalen €5,- aan administratiekosten.
4. Annuleren kan altijd tot 40 dagen voor aanvang van een Divertimentoproject. Wij brengen hiervoor €25,- administratiekosten in
rekening. Meldt u later af dan bent u de gehele contributie verschuldigd.
5. Heeft u een corona-voucher aangevraagd, dan brengen wij het afgesproken bedrag in mindering op uw factuur.
6. Bij natuurrampen, code rood, of door de regering opgelegde sancties waardoor doorgang van repetities, concerten en kampen
niet maatschappelijk verantwoord is, zal worden gezocht naar een passende vervanging. Restitutie van de contributie is in geen van
deze gevallen mogelijk.
7. In geval van een project/kamp annulering door Stichting Divertimento zelf buiten de genoemde zaken in punt 6 wordt altijd voor
een passende oplossing gezorgd d.m.v. een vervangend project of een financiële regeling.
8. Bij ziekte van een docent/dirigent bij reguliere repetities wordt binnen twee weken voor vervanging gezorgd.
9. Op de verkoop van concerttickets wordt in geen enkel geval restitutie verleend. Indien het concert door Stichting Divertimento
wordt afgelast is uw ticket geldig als voucher voor een volgend Divertimentoconcert.
10. De bladmuziek ontvang je op de eerste repetitie of wordt ruim van te voren thuisbezorgd bij projecten waar zelfstudie vooraf
vereist is. De bladmuziek die door Stichting Divertimento wordt verstrekt blijft eigendom van de stichting en dient na afloop van ieder
project te worden ingeleverd. Bij schade of vermissing wordt €5,- per partij in rekening gebracht.
11. Deelnemers zijn verplicht om bij alle repetitiedagen, repetitieweekenden, generale repetities en concerten aanwezig te zijn tenzij
hier voorafgaande aan een project in overleg met de artistieke leiding andere afspraken over zijn gemaakt. Als een lid de keuze
maakt om tijdens een lopend project een deel van een activiteit eenzijdig af te zeggen voor b.v. een sportwedstrijd dan kan er geen
aanspraak meer gemaakt worden op een solisten- of aanvoerdersrol, ook al was deze eerder wel toegewezen.
12. We verwachten dat leden en leiding aardig en zorgzaam zijn voor elkaar en zich netjes gedragen tijdens de repetities.
13. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij goed voorbereid op de repetities komt, partijen mee naar les neemt en bij alle projectactiviteiten aanwezig is. Bij het missen van meerdere activiteiten wordt besproken of verdere deelname mogelijk is.
14. Deelnemers nemen naar de repetitie altijd eigen partijen en potlood mee. Ook schrijven zij alle repetitie-aantekeningen in hun
eigen partij. Heb je een repetitie gemist zoek dan contact met iemand uit het orkest om de aantekeningen vóór de volgende repetitie over te nemen.
15. Deelnemers zorgen bij iedere Divertimento-activiteit voor degelijke instrumenten en de daarbij horende attributen. Te denken
aan: sordine, hars, celloplank, steun, potlood en partijen. Bij kampen, repetitieweekenden en concerten leggen we de verantwoordelijkheid voor het meebrengen van reservesnaren en reservestok bij de ouders en het Divertimentolid zelf. Stichting Divertimento kan
onmogelijk voor iedereen vervangende instrumenten meebrengen.
16. Tijdens de concerten dragen alle leden nette kleding en schoenen (geen gympen) in de kleuren zwart en/of wit.
17. Deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang van iedere activiteit aanwezig te zijn. Deelnemers die later aankomen zonder bericht vooraf krijgen de volgende keer een verplichte hulptaak toegewezen.
18. Deelnemers zullen zich netjes gedragen in de gehuurde gebouwen. De regels en instructies van de organisatie dienen te allen
tijde opgevolgd te worden. Het huisreglement van de gehuurde gebouwen dient altijd nageleefd te worden.
19. Stichting Divertimento kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/diefstal van instrumenten of andere eigendommen
tijdens Divertimento-activiteiten. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. Er wordt geen collectieve muziekinstrumenten-verzekering afgesloten.
20. Stichting Divertimento is niet aansprakelijk voor schade aan goederen of gebouwen die is veroorzaakt door kinderen tot 14 jaar.
In geval van schade worden hiervoor de ouders of wettelijke vertegenwoordigers aansprakelijk gesteld.
21. Het aanbod is onder voorbehoud, u kunt aan deze brochure en de informatie op onze website geen rechten ontlenen. De informatie, data en prijzen in deze folder en op onze website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
22. Stichting Divertimento behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar wijzigingen aan te brengen in data en locaties van de
in de brochure en op de website genoemde activiteiten. Zij zal dit tijdig communiceren met de deelnemers.
*De voorwaarden van Stichting Divertimento gelden niet voor de privé-muzieklessen, korte cursussen en workshops van Muziekschool
Haarlem Zuid-West.
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Je wilt zo goed mogelijk musiceren, sporten, werken, dansen,
communiceren. Je wilt dan ook zorgen dat je door hoe je de
dingen doet niet tegen blessures, klachten en problemen
aanloopt. Alexander Techniek helpt je hierbij. De nadruk ligt
op leren wat je kunt weglaten om beter te functioneren.
- meer gemak en comfort
- minder blessures en pijn
- betere klank
- betere podiumuitstraling
Alexander Techniek Haarlem is de privé-praktijk van Gilles
Rullmann, docent Alexander Techniek op de conservatoria
van Amsterdam en Utrecht. Gilles (zelf violist) werkt behalve
met de musicus ook met de viool: kinhouders en
schoudersteunen op maat.
Meer weten?
Gilles Rullmann
06-28760345

Spionkopstraat 47, Haarlem
info@alexandertechniekhaarlem.nl
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