DE FLUIT VAN ASSISI

UN SEGRETO

MUSICALE
Hoorn - Oude Muziek Nu
•

2 juni SFILATA
historische Italiaanse optocht
•
3 juni workshops

ITALIAANSE DANS en MUZIEK

www.oudemuzieknu.nl

Zaterdag 2 juni

FEESTELIJKE SFILATA!
doe mee met de SFILATA, een historische optocht in Italiaanse stijl!
Iedereen die danst, zingt, speelt, schermt, vecht of paardrijdt kan meedoen! Je kunt meedoen als complete groep, maar ook als individu.
Op zaterdagochtend 2 juni bereiden we de Sfilata voor. Als je meedoet, houd de tijd tussen 10.00
en 15.00 vrij!
De Sfilata begint op zaterdag
2 juni om 16.00 uur vanaf het
Foreestenhuis aan de Grote
Oost 43. Vandaar gaat de route
met enkele tussenstops naar de
Hoofdtoren in de Hoornse haven.
De deelnemende groepen laten
zich individueel maar ook gezamenlijk horen en zien.

Daarna gaat de Sfilata terug
naar de Grote Oost en gaat
daar linksaf in de richting van de
Roode Steen, het centrale plein
van de stad. Daar eindigt de
Sfilata met een grootse presentatie van alle deelnemers.
Een jury beoordeelt de origineelste
verbeelding van het thema
Hoorn en Italië!
Deelname aan de workshop en
de Sfilata zelf kost € 25 per persoon. Er zijn groepskortingen.

zaterdag 2 juni 2018 | 16.00 – 17.00 uur | centrum Hoorn
deelname € 25 per persoon | er zijn groepskortingen
Zondag 3 juni

WORKSHOPS ITALIAANSE DANS en MUZIEK
In deze inspirerende workshops
gaan we aan de slag met instrumenten en de specifieke dansbewegingen en authentieke dansen
van de vroege renaissance. De
workshops worden gegeven door
gespecialiseerde en internationaal erkende docenten. Aan het
eind van de dag is er een korte
presentatie door de deelnemers.
De workshops staan open voor
amateurs en professionals.
Het repertoire omvat 15deeeuwse en vroeg 16de-eeuwse
liederen (frottole en barzelette)
met instrumentale begeleiding
over de liefde en renaissancedansen uit Verona en Venetië. Dit
zijn suggesties voor repertoire;

ander repertoire is zeker ook
mogelijk.
Docenten (onder voorbehoud):
Konstanze Backes | zang, Onno
Verschoor | blokfluiten en rietblaasinstrumenten, Gustavo
Gargiulo | cornetto (zink) en
improvisatie, Hans Lub | renaissancestrijkers (vedel), Harjo
Neutkens | renaissanceluit,
Norbert Pflanzer | percussie en
improvisatie en Dorothée
Wortelboer | renaissancedans
Kijk op www.oudemuzieknu.nl
voor informatie en aanmelding
over de workshops Italiaanse
dans en zang. Aanmelding
uiterlijk op dinsdag 15 mei.

WORKSHOP ITALIAANSE DANS en WORKSHOP MUZIEK
zondag 3 juni 2018 | 9.30 – 16.15 uur | diverse locaties in Hoorn
€ 25 (professionals) | € 15 (amateurs)

Kijk op www.oudemuzieknu.nl voor alle informatie en aanmelding
Sfilata en workshops worden inhoudelijk gerealiseerd door
www.accademia-amsterdam.nl

