TELEMANIA

250 jaar na Telemann

optre
met or den
kest
MEER INFO EN INSCHRIJVEN WORKSHOPS VÓÓR
15 SEPTEMBER 2017 via www.admosam.nl
(Let op! Inschrijven workshop Utrecht alleen via
www.pieterskerkconcerten.nl/workshops)

ad mosam barokensemble
w www.admosam.nl
e marketing@admosam.nl
t 06 22 37 36 43 (Jesje Schalm)

WORKS
AMATEU HOP
RZANG
ERS
Workshops voor amateurzangers
én optreden met het orkest van
Barokensemble ad mosam
o.l.v. Huub Ehlen

Misschien heb jij al eens barokmuziek van Bach en
Händel gezongen, maar ben je minder bekend met
het repertoire van hun tijdgenoot Telemann? Hoe
zou het zijn om gedurende 1 dag samen met Huub
Ehlen te werken aan koordelen uit zijn cantates
en die dan ook nog eens te kunnen uitvoeren voor
publiek, met een professioneel orkest?

Zing mee met een selectie van koorwerken van
G.P. Telemann en kies je eigen dag of locatie
Wat:

4-5 koorwerken zingen uit cantates
van G.P. Telemann
Wanneer: kies een workshop uit 3 data:
23 september, 18 of 25* november 2017
Waar:
Vaals, Sittard en Utrecht*
Tijd:
12.00 – 18.00 uur
Optreden: 10 december 2017 (Sittard),
voorprogramma met orkest
* de workshop in Utrecht wordt georganiseerd door Stichting
Pieterskerkconcerten. Voor tijden, deelnamekosten en
inschrijvingen: www.pieterskerkconcerten.nl/workshops

Schrijf je dan nu in voor een van de drie
workshops ‘Telemania’ in de periode september
– november onder leiding van (koor)dirigent
en barokspecialist Huub Ehlen van ad mosam.
En zing mee in het voorprogramma van ons
Kerstconcert in Sittard in december 2017.
Jouw Kerst kan daarna niet meer stuk!
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•
MEER INFO EN INSCHRIJVEN WORKSHOPS
VÓÓR 15 SEPTEMBER 2017
via www.admosam.nl

Voor gevorderde koorzangers
Zelf de muziek kunnen instuderen
Geen auditie nodig
Optioneel deelnemen aan voorprogramma
ad mosam
Deelname workshop: € 50,00 (inclusief
bladmuziek, midifiles en lunch)
Deelname workshop en optreden
voorprogramma: € 70,00 (inclusief
bladmuziek, midifiles, lunch, voorprogramma
en entree concert ad mosam)

