C l a u d i o

P u n t i n

Workshop

Instant Composing op 20 en 21 mei 2017 in Abdij Rolduc te Kerkrade
In de aanloop naar het WMC is de Koninklijke harmonie Sint Philomena Chevremont in het weekend van 2021 mei 2017 erin geslaagd een internationaal bekende virtuoos op alle klarinetten, Claudio Puntin, naar
Kerkrade te halen. Hij behoort tot de internationale top van creatieve solisten op alle klarinetten. Hij werkte
samen met Steve Reich, Skuli Sverrisson, Ricardo Villalobos, Samuel Rohrer, Anders Jormin, Hermeto
Pascoal, Max Loderbauer, Jan Bang, Fred Frith, Sidsel Endresen, en ensembles als Ensemble Modern,
Musikfabrik, vele grote philharmonische orkesten (o.a. Amsterdam, Keulen, Munchen, Zurich) kamermuziek
ensembles en talloze hedendaagse ad hoc gezelschappen. Hij trad op in meer dan 80 landen en zijn discografie
omvat platen en cd’s van labels als ECM, Arjunamusic, Deutsche Grammophon Lit. e.v.a. In 2004 won hij de
Gouden Amadeus voor beste Jazzmuzikant. Claudio gaf 15 jaar les aan de Musikhochschule in Keulen, de
University of Arts in Berlijn en verzorgt daarnaast international Masterclasses. En nu dus in Kerkrade!
Wij stellen maximaal 50 muzikanten (vanaf nivo hafa C wordt aanbevolen) op alle instrumenten, dus hout,
koper en slagwerk in de gelegenheid om in te schrijven op de groepsworkshop Instant Composing die hij beide
dagen zal geven. Deelnemers moeten zaterdagmorgen, zaterdagmiddag alsmede zondagmorgen en
zondagavond aanwezig zijn. Op zondagavond vindt de eindpresentatie plaats tijdens het concert
ONTDEKKINGEN met Claudio Puntin. Tijdens deze concertavond treedt voor de pauze de Koninklijke
Harmonie Sint Philomena op o.l.v. Jos Kuipers en na de pauze het Workshoporkest o.l.v Claudio Puntin.
Deelnemers hoeven zich niet voor te bereiden op de Workshop. Tijdens dit weekend gaan nieuwe muzikale
werelden voor je open. Er wordt gemusiceerd zonder partituren, maar op basis van aanwijzingen van Claudio
Puntin en muzikale ingevingen van jezelf. Niets staat vast, alles ontstaat op het moment. Een muzikale
belevenis om niet te missen!
Deelname aan de workshop kost slechts € 25 dankzij de ondersteuning door subsidienten en sponsoren. Een
lunch op zaterdagmiddag is inbegrepen. Het hele weekend vindt plaats op een bijzondere locatie: in Aula Major
van Abdij Rolduc in Kerkrade. Het inschrijfgeld dient bij inschrijving te worden voldaan aan de Koninklijke
Harmonie Sint Philomena Chevremont op rekeningnummer NL54 RABO 0125202512.

Leefbaarheidsfonds Chevremont

Inschrijfformulier Workshop Claudio Puntin 20-21 mei 2017 in Rolduc

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Lid van muziekvereniging:
Instrument:
Nivo: (hafa diploma ....... of: pas begonnen in harmonie / gevorderd /zeer goed)
Mailadres:
Telefoon:

Neemt deel aan weekend workshop van Claudio Puntin in Kerkrade op zaterdagmorgen en
zaterdagmiddag en op zondagmorgen en zondagavond 20-21 mei 2017.
AUB het inschrijfgeld van € 25 gelijktijdig overmaken. Voor de bankgegevens zie pagina 1.

Handtekening:

Stuur een scan of foto van dit ingevulde formulier naar: admaarweerd@gmail.com
De ontvangst wordt bevestigd

