
 Scratchdag voor strijkers 

Aanmelden: per email naar: conlegno@hotmail.com 
  Dit onder vermelding van: 
  - Voor- en achternaam 
  - E-mail adres 
  - Mobiele telefoonnummer (voor opname in de Scratch voor strijkers-groepsapp) 
  - Strijkinstrument wat je bespeelt 
 
Kosten: - Studentenkaarthouders en scholieren €10,= 
  - Volwassenen €20,= 
  Dit is voor de hele dag heerlijk te kunnen samenspelen op een geweldige locatie in het 
  hart van Middelburg onder leiding van de fijne en gedreven dirigent van  
  strijkersensemble Con Legno: Pim Overduin.  
  Koffie, thee, frisdrank en lunch zijn inbegrepen.  
  Details betreffende de betaling worden toegestuurd. 
 
Locatie: de prachtige Burgerzaal in het oude Stadhuis aan de markt te Middelburg. 
  Voor de repetities is de ingang aan de Lange Noordstraat 1.  
  Publiek mag ’s avonds gebruik maken van de monumentale ingang aan de Markt. 
  (Voor rolstoelen of mensen slecht ter been is er een aparte ingang. Dit graag  
  van te voren doorgeven.) 
   
Repetities: van 09.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur. 
  Voor koffie, thee, frisdrank en lunch wordt gezorgd. (Zie ‘Kosten’) 
  De avondmaaltijd is voor eigen rekening en kan je geheel zelf bepalen. 
  Middelburg heeft veel gelegenheden in de nabijheid van het Stadhuis waar je  
  heerlijk kan eten en nog even lekker kan ontspannen. 
 
Optreden: Om 19.30 uur is er een optreden voor familie, vrienden en andere belangstellenden. 
  Entree: volwassenen (vanaf 18 jaar) €7,50. 

(muziekschool)Studenten en jongeren hebben gratis toegang. 
 
Programma: een greep uit de muziek die we gaan repeteren en uitvoeren: 
  J.S. Bach  Air 
  E. Grieg  Nordische Weisen  
  P.I. Tsjaikovski  Elegy for String Orchestra 
  A. Pärt   Summa 
  P. Warlock  Capriol Suite 
  A. Piazzolla  Adios Nonino 
  T.T. Vik  Nordic Folk Songs 
  aangevuld met een aantal leuke en gezellige populaire nummers. 
  De te spelen partijen worden zo snel mogelijk naar je opgestuurd per mail zodat je alvast 
  eens kan kijken of het meeste voor jou (nog) speelbaar is en om je gelegenheid te 
  geven om alvast thuis wat te kunnen oefenen. 
 
   Niveau   
   indicatie: niveau diploma C/D van Muziekschool Zeeland oftewel gevorderde strijkers. 
 
   Overig: graag eigen muzieklessenaar meenemen en misschien is een eigen lampje  
  voor op de lessenaar ook handig. 
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