Open Harp Dag

zondag 29 maart 2020
Het Klooster
Park 1, Nuenen

Welkom!
Harp Vereniging Nederland nodigt al haar
leden en andere belangstellenden uit voor
de Open Harp Dag op zondag 29 maart 2020.
Het Klooster in Nuenen zal de deuren open zetten om ons gastvrij te
ontvangen, met aan het einde van de dag natuurlijk een concert in de
prachtige Theaterzaal.
					We hebben weer een boeiende lezing
					en masterclass op het programma
					staan en inspirerende workshops.
					
Er is ruim de tijd om de stands van 		
					diverse harpbouwers, harpwinkels en
					muziekuitgevers te bezoeken.
					
En natuurlijk is de Open Harp Dag 		
					
vooral ook een dag van ontmoeting!

Programma
10.00u		
Ontvangst
10.30u		
Lezing & rectial: Nieuwe muziek • door Miriam Overlach
11.00u		
Masterclass • door Miriam Overlach
11.00 - 12.30u Workshop: Interpretatie en improvisatie • door Monika Stadler		
		Workshop: Blues• door Rosetty de Ruiter
12.30u		
Lunchpauze
14.00 - 15.30u Vervolg workshops en masterclass
16.00u		
Concert: Monika Stadler
		
Jong talent en winnaars Rosa Spier Harp Concours.		

harpverenigingnederland.nl

Workshops & Masterclasses
Nieuwe Muziek – Miriam Overlach

Lecture recital met (fragmenten uit) werken van Heinrich
Backofen, John Thomas, Marcel Tournier, André Caplet,
Luciano Berio, Wilbert Bulsink en Michael Maierhof.
Miriam Overlach houdt zich intensief bezig met
hedendaagse muziek, muziektheater en performance.
Sinds 2018 is zij hoofdvakdocente aan het
Conservatorium van Antwerpen.
Lezing 10:30 -11:00u & Masterclass vanaf 11.00u
Lezing & deelname masterclass, 20 minuten: €35,-*
Toehoorder lezing & masterclass: €15,(lunch inbegrepen!)
Meld je snel aan, het aantal plaatsen is beperkt!

Interpretatie & Improvisatie – Monika Stadler
In deze workshop zal Monika zich focussen op een aantal van
haar composities voor de Keltische harp, die door deelnemers
aan de workshop zijn uitgekozen. Zij vertelt wat haar bron
van inspiratie voor deze stukken was zodat je ze beter leert
begrijpen en interpreteren . Daarnaast gaat zij aan de slag met
improvisatie zodat je je deze vaardigheden (nog) meer eigen
kunt maken.
Workshop 11.00-12.30 & vervolg 14.00-15.30u
deelname: €35,- * hele dag of €25,-* halve dag (alleen ochtend)
(lezing en lunch inbegrepen!)

Blues – Rosetty de Ruiter

Ga aan de slag met de blues! Rosetty was jarenlang
soloharpiste van het Metropole orkest en schreef
o.a. de populaire serie ‘Harping Together’.
De workshop Blues is ook geschikt voor harpisten
die hun eerste Blues nog moeten gaan spelen.
Workshop 11.00-12.30 & vervolg 14.00-15.30u
deelname: €35,- * hele dag of €25,-* halve dag
(lezing en lunch inbegrepen!)

Het concert om 16.00u is gratis toegankelijk!

* Leden HVN ontvangen €10,- korting!

schrijf je snel in via: harpverenigingnederland.nl

