
Open Harp Dag
zondag 7 november 2021
Codarts – Hogeschool voor de Kunsten
Kruisplein 26, Rotterdam

Welkom! 
Harp Vereniging Nederland nodigt al haar leden 
en andere belangstellenden uit voor de Open 
Harp Dag op zondag 7 november 2021. Codarts Rotterdam zal de deuren 
openzetten om ons gastvrij te ontvangen.

We hebben weer een boeiende lezing 
en masterclass op het programma staan, 
inspirerende workshops en aan het 
einde van de dag natuurlijk een prachtig 
concert.
Er is ruim de tijd om de stands van 
diverse harpbouwers, harpwinkels en 
muziekuitgevers te bezoeken.

Natuurlijk is de Open Harp Dag vooral ook een dag van ontmoeting!

Programma
10.00u  Ontvangst

10.30u  Lezing & recital: Arpa de dos órdenes • door Constance Allanic 

11.00u  Masterclass • door Constance Allanic 

11.00 - 12.30u Workshop: Folkharp • door Nadia Birkenstock   

  Workshop: Blues • door Rosetty de Ruiter 

12.30u  Lunchpauze

14.00 - 15.30u Vervolg masterclass en workshops

16.00u  Concert: Nadia Birkenstock & studenten Codarts

  Graag van tevoren reserveren!
  We houden met de organisatie van de dag rekening met de   
  laatste richtlijnen van het RIVM. 

Arpa de dos órdenes – Constance Allanic 
Centraal in het lecture recital staat de Iberische harp, in het 
bijzonder de kruissnarige chromatische arpa de dos órdenes. 
Uitgevonden in het midden van de 16e eeuw werd dit type 
harp in de 17e eeuw een van de meest geliefde instrumenten 
voor liedbegeleiding in Spanje. 

Hoe klonk ‘oude’ muziek voordat zij oud werd? Toen Bach 
en Händel nog leefden? Toen de pedaalharp en de fiets nog 
niet waren uitgevonden? Kom in de masterclass dichterbij de 
klankwereld van de oude muziek.

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!

Folkharp – Nadia Birkenstock
Nadia Birkenstock zal zich in haar workshop focussen op een 
aantal van haar composities voor de Keltische harp. De keuze 
van de stukken zal variëren van kalm en melodieus tot ritmische 
en opgewekte tunes.
Deelnemers van de workshop krijgen de muziek van tevoren 
toegestuurd, zodat er in de workshop zelf aandacht gegeven kan 
worden aan interpretatie, techniek en muzikaliteit.

Workshop 11.00-12.30 & vervolg 14.00-15.30u
deelname: €35,- * hele dag of €25,-* halve dag (alleen ochtend) 

(lezing en lunch inbegrepen!)

Het concert om 16.00u is gratis toegankelijk! (meld je wel aan)

* Leden HVN ontvangen €10,- korting! 

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!)

Workshops & Masterclasses

schrijf je snel in via: harpverenigingnederland.nl


