Enthousiaste blazers gezocht!

Voor BLAAS! het festival klassieke muziek
Haarlemmermeer zoeken wij enthousiaste
muzikanten met minimaal 1 jaar ervaring op koperenen houten blaasinstrumenten. BLAAS! is gericht op
kennismaken met, deelnemen aan en vooral genieten
van klassieke muziek voor jong en oud.
De jongens van het Amsterdam Brass Quintet zijn dit
weekend onze ‘artists in residence’. Zij spelen bekende
en onbekende klassieke parels. Dat doen ze op eigentijdse wijze samen met Friends en in samenwerking met
lokaal talent.

De Tovenaarsleerling” op zaterdag 11 november wordt
een spannende voorstelling vol muziek, theater en
spektakel. Naast muziek uit Harry Potter speelt het
Amsterdam Brass Quintet klassieke toverdeunen van
Paul Dukas, uit de notenkraker van Tsjaikovski en uit
een opera van Verdi. We mixen de muziek met allerlei
spooky stemmetjes en video-effecten. Het verhaal zal
zowel spannend zijn voor de kinderen als voor hun
familie. De verteller wordt opgeslokt door de Magic
Micro Chip van zijn mobiel en belandt in een surrealistische wereld. Van daaruit ziet hij hoe de aarde ten prooi
te valt aan klimaatverandering. Buitenaardse wezens
schieten te hulp en leren hem wonen op de planeet
Mars. Toverkracht blijkt de redding van de aarde!

10 -11 november

Ook meeblazen? Meld je dan aan, z.o.z.

HET

C U LT U U R G E B O U W

Inschrijfformulier
Trompettisten
Speel je trompet, meld je dan aan om op
vrijdag 10 november 20:30 uur te spelen met
minstens 20 andere trompettisten in de Kleine Zaal
van De Meerse. Je speelt dan samen met het
Amsterdam Brass Quintet de triomfmars van Aida
van Verdi tijdens het openingsconcert van BLAAS!
Deelname en toegang is gratis.
19:30 uur aanvang repetitie in het
Auditorium Pier K Hoofddorp

Blazers
Ben jij een bevlogen blazer, meld je dan aan om mee te
bouwen aan het magische familieconcert ‘De Tovenaarsleerling’ op zaterdag 11 november. Je kunt individueel of
met je blaasensemble/orkest meedoen. Deelname €7,50
per persoon inclusief drankje en broodje.

14:00 uur aanvang repetitie in de Passage van
Het Cultuurgebouw, 18:00 uur eten,19:30 uur
voorstelling in de Kleine Zaal van De Meerse.

Naam (voluit)

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Tel. nr.

:

E-mail

:

Leeftijd

:

Ik doe mee op

: ► 10 november ► 11 november of ► beide data

Instrument
(kruis aan wat
van toepassing is)

: ► Dwarsfluit

Aantal jaren les

:

Individueel

: ► Ja ► Nee

Naam ensemble

:

Naam en tel. nr.
contactpersoon

:

► Houtblazers

► Hobo
► Klarinet
: ► Fagot
► Saxofoon

► Koperblazers
► Trompet
► Trombone
► Hoorn
► Tuba

Ik wil op 11 november op een andere manier helpen: ► decor ► computeranimatie ► kleding
1. Lever dit inschrijvingsformulier vóór 1 oktober 2017 in bij de Informatiebalie van Pier K Hoofddorp.
2. Naast het invullen en inleveren van het inschrijfformulier is het verplicht om je ook in te schrijven via
www.hetcultuurgebouw.nl, gebruik hiervoor code BLAAS2017, of schrijf je in bij de kassa in de
Passage van Het Cultuurgbouw. 10 nov. is gratis, 11 nov. is €7,50
3. Na inschrijving krijg je alle informatie en bladmuziek per e-mail toegestuurd.

