Quintus Muziekweken 28 januari t/m 1 februari 2019

dag

datum

tijd

eindtijd

Titel

Voor wie

organisatie door vakgroep &
instrumenten

lokaal

doelgroep

Besloten/open

Informatie

ma

28-1-2019 13.00

20.00

Cello orkest

Cello leerlingen

Cello

2.03

Cello leerlingen

Besloten: alleen eigen cello
leerlingen

In de eerste muziekweek bereiden we de Grote Cello Orkest Dag van 9 maart voor.
Op de Grote Cello Orkest Dag vormen we samen met de leerlingen van Esther de
Boer het grootste Cello Orkest van Kampen en omstreken.

ma

28-1-2019 14.00

21.00

Samenspel aan de piano

Piano leerlingen

piano

2.04/2.08/2.12/
2.16
Piano leerlingen

Besloten: alle pianolln, alle
leeftijden, alle niveaus

Leerlingen spelen in kleine piano-ensembles. Een mooie oefening ook voor leerlingen
die zich voorbereiden op het Quintus Piano Festival op 1 en 2 februari.

Cajon voor beginners
Gitaar: iets voor mij?

Quintus muziek
leerlingen
Iedereen

Slagwerk (alle Quintus
muziekleerlingen zijn welkom!)
gitaar

IJSSELMUIDEN
lokaal 6
2.05

beginners 8-12 jaar, drumervaring niet nodig alleen Quintus leerlingen
alle leeftijden
Open

Band-it! Samen is leuker dan alleen!

Quintus muziek
leerlingen

Zang LM + piano/toetsen, gitaar,
basgitaar, drums

0.3

Quintus leerlingen 10-12 jaar.
zang/piano/toetsen/gitaar/basgitaar/ drum
panfluit en mondharmonica, alle leeftijden,
alle niveaus

ma
ma

ma

28-1-2019 16.00
28-1-2019 16.00

28-1-2019 16.00

16.45
17.00

17.15

ma

28-1-2019 16.00

17.30

Zelf je eigen lied maken

Panfluitisten

panfluit

2.09

ma

28-1-2019 16.00

18.00

Theorie, ja leuk!

A-kandidaten

Iedereen

Qzaal - vooraan alle A-kandidaten

Workshop/samenspel
Bijspijkerlessen theorie B

Keyboard/Piano
leerlingen
Koper leerlingen

ma
ma

ma

28-1-2019 16.00
28-1-2019 16.00

28-1-2019 16.45

20.30
17.00

17.30

Colour Beats Beginners

ma

28-1-2019 17.00

18.00

Rudiments voor de drumset
Ijsselmuiden

ma
ma

28-1-2019 17.00
28-1-2019 17.00

18.00
18.00

Ukelele: iets voor mij?
Bijspijkerlessen theorie C

Keyboard/piano
koper

Slagwerk leerlingen Slagwerk

Slagwerk leerlingen Slagwerk
gitaar (iedereen is welkom om de
Iedereen
ukelele uit te proberen!)
Koper leerlingen
koper

Besloten: Quintus leerlingen LM
Open: voor panfluitisten: leerlingen,
oud-leerlingen en ieder die panfluit Wat kan ik met de muziek in mijn hoofd doen, zodat ik die op de panfluit kan spelen.
speelt.
Of hoe onthoud ik wat ik op de panfluit al spelend verzin.
Open: alle quintuis leerlingen incl
externen
Als aanloop naar het eerste A-examen, de theorie in spelvorm met apps en websites.

2.07
1.08

eigen leerlingen
quintuslln

1.01

leerlingen slagwerk van Quintus, onvereer A
niveau
Besloten

IJSSELMUIDEN
lokaal 6

Besloten
Besloten

2.05
1.08

voor alle drummers vanaf ongeveer niveau A Besloten
Open: Iedereen die eens op de
alle leeftijden
ukelele wil spelen
quintuslln
Besloten

ma

28-1-2019 17.30

18.15

Rudiments voor de snaredrummer

Slagwerk leerlingen Slagwerk

1.01

alle slagwerkleerlingen die bij een vereniging
zitten of drummers die al lekker kunnen
trommelen. Ongeveer A niveau of hoger.
Besloten

ma
ma

28-1-2019 17.30
28-1-2019 18.00

19.30
19.00

Write your song!
Easy Blues Gitaar!

Quintus muziek
leerlingen
Gitaar leerlingen

2.01 / 1.05 /
1.11
2.05

Quintusleerlingen die zichzelf kunnen
begeleiden op piano of gitaar (17+)
alle Q gitaar lln

ma
ma

28-1-2019 18.30
28-1-2019 18.30

19.15
19.30

Cajon voor gevorderden
Inloopuurtje Arrangeren

Slagwerk leerlingen Slagwerk
Iedereen
alles

1.01
1.08

voor de drummer vanaf niveau A
minimaal B-diploma

ma

28-1-2019 19.00

20.00

Anders Djembé, dat kunnen wij ook!

Iedereen

Muziek Anders ism slagwerk

Qzaal - kuil

alle leerlingen incl externen

Besloten
Open
Open: iedereen die interesse heeft
in samenspelen met mensen met
een beperking

ma

28-1-2019 19.00

20.00

Oog voor oor

Hoorn leerlingen

hoorn leerlingen

1.06

hoorn leerlingen en hoorn ensemble

Besloten

ma

ma

di

28-1-2019 19.15

28-1-2019 19.45

29-1-2019 13.00

Versie 13-12-2018

20.00

21.45

20.00

Zang LM + (of anderen die zichzelf
kunnen begeleiden op gitaar/piano)
gitaar

Leer Cajon spelen. In deze workshop leer je hoe je alles wat je kan spelen op je
drumstel, ook kan gaan spelen op de Cajon. We spelen leuke ritmes en fills op de
Cajon. Ook als je nog niet kan drummen, kun je gewoon meedoen.
Gitaar: iets voor mij? : maak kennis met de gitaar (alle leeftijden)
Niets is leuker dan samen muziek maken. Wil je weten hoe dat gaat? Kom dan
meespelen of zingen in een band! Geef bij inschrijving ook even door van wie je les
hebt. Dan zorg ik ervoor dat je vroegtijdig de benodigde spullen krijgt zoals
(blad)muziek en/of tekst.

Alleen Quintus leerlingen
Besloten

In deze week gaan de piano- en keyboardleerlingen Lichte Muziek samen muziek
maken en zijn er uitdagende workshops voor gevorderde leerlingen.
Wie een extra lesje wil, kan zich melden.
In deze workshop wordt een stuk ingestudeerd à la Slagerij van Kampen. De
leerlingen krijgen ruim voor de muziekweken de partijen in de les en kunnen deze
samen met de docent al oefenen. Dit stuk zullen we uitvoeren tijdens het Full Colour
Festival za 22 juni a.s.
In deze workshop leer je om goed bruikbare trommelfiguren te vertalen naar de
drumset. Je krijgt dan supervette fills en ritmes. Erik Albers is hier specialist in en zal
jullie dit ook gaan leren.
Ukelele: iets voor mij? : maak kennis met de ukelele(alle leeftijden)
Wie een extra lesje wil, kan zich melden.
In deze workshop leer je leuke rudiments (trommelfiguren) combineren en oefenen
we samen op de snelheid hiervan. Ook gaan we proberen hier samen een stuk van te
maken. Voor snaredrummers is dit een leuke en leerzame workshop en leer je
technieken die je bij je vereniging kunt toepassen.

Kom alles te weet over hoe je je eigen songs schrijft!
Easy Blues Gitaar : meedoen mag, toehoorders zijn welkom!
Leer Cajon spelen. In deze workshop leer je hoe je alles wat je kan spelen op je
drumstel, ook kan gaan spelen op de Cajon. We spelen leuke ritmes en fills op de
Cajon.
Wie een extra lesje wil, kan zich melden.
Leerlingen van de cursus Muziek Anders spelen op de Afrikaanse djembé samen met
begeleiders, familie en iedereen die dat wil.
Via diverse spelvormen het ontwikkelen van luisterhouding, samenspel,
meerstemmigheid, cadans, adem, warming up, uit het hoofd spelen, creativiteit
In deze workshop wordt een stuk ingestudeerd à la Slagerij van Kampen. De
leerlingen krijgen ruim voor de muziekweken de partijen in de les en kunnen deze
samen met de docent al oefenen. Dit stuk zullen we uitvoeren tijdens het Full Colour
Festival za 22 juni a.s.

Colour Beats Gevorderden

Slagwerk leerlingen Slagwerk

1.01

leerlingen slagwerk van Quintus, ongeveer B
niveau en/of hoger
Besloten

Write your song!

Quintus muziek
leerlingen

2.01 / 1.05 /
1.11

Quintusleerlingen die zichzelf kunnen
begeleiden op piano of gitaar (17+)

Besloten: alleen Quintus leerlingen Kom alles te weet over hoe je je eigen song schrijft!

Cello leerlingen

Besloten: alleen eigen cello
leerlingen

Cello orkest

Cello leerlingen

Zang LM + (of anderen die zichzelf
kunnen begeleiden op gitaar/piano)

Cello

2.03

In de eerste muziekweek bereiden we de Grote Cello Orkest Dag van 9 maart voor.
Op de Grote Cello Orkest Dag vormen we samen met de leerlingen van Esther de
Boer het grootste Cello Orkest van Kampen en omstreken.
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dag

datum

tijd

eindtijd

Titel

di

29-1-2019 14.00

21.00

Samenspel aan de piano

di

29-1-2019 15.00

20.00

di

29-1-2019 16.00

17.00

di

di

29-1-2019 16.00

29-1-2019 16.00

17.00

20.30

Voor wie

organisatie door vakgroep &
instrumenten
piano

Ensemblelessen voor 'thuisblijvers'

Piano leerlingen
Viool en altviool
leerlingen

Gitaar: iets voor mij?

Iedereen

gitaar

viool en altviool

Schrijf je eigen drumpartij - beginners Slagwerk leerlingen Slagwerk

Workshop samenspel

Keyboard/Piano
leerlingen

Keyboard/piano

di

29-1-2019 16.45

18.00

Spelenderwijsorkest

Iedereen

alle instrumenten

di

29-1-2019 17.00

18.00

Ukelele: iets voor mij?

Iedereen

gitaar

Band-it! Samen is leuker dan alleen!

Quintus muziek
leerlingen

Zang LM + piano/toetsen, gitaar,
basgitaar, drums

di

29-1-2019 17.00

18.15

di

29-1-2019 17.00

19.30

Dubbelriet Play Inn

di

29-1-2019 17.15

18.00

Ritmesectietraining A

Dubbelriet blazers Hobo & Fagot
Slagwerk en
Basgitaar
leerlingen
drums en basgitaar

di

29-1-2019 17.30

18.30

Keltisch Play In

Iedereen

Iedereen die graag een keer wil
meespelen

di

29-1-2019 18.00

19.00

Easy Blues Gitaar!

Gitaar leerlingen

gitaar

di

29-1-2019 18.00

19.00

Melodisch slagwerk - beginners

di

29-1-2019 18.15

19.00

Ritmesectietraining BC

di

29-1-2019 18.45

19.45

Quintus Accordeon Ensemble

Slagwerk leerlingen Slagwerk
Slagwerk en
Basgitaar
leerlingen
drums en basgitaar

Accordeonisten

doelgroep

Besloten/open

Informatie

2.04/2.08/2.12/
2.16
besloten + Quintusleerlingen

Besloten: alle pianolln, alle
leeftijden, alle niveaus

Quintuszaal
IJSSELMUIDEN
lokaal 6

besloten , alle leeftijden

Besloten

Leerlingen spelen in kleine piano-ensembles. Een mooie oefening ook voor leerlingen
die zich voorbereiden op het Quintus Piano Festival op 1 en 2 februari.
Samenspelen in allerlei toonaarden. Andere leerlingen hebben woe 30 jan
museumbezoek.

alle leeftijden

Open

Gitaar: iets voor mij? : maak kennis met de gitaar (alle leeftijden)

1.01

2.07

1.13
IJSSELMUIDEN
lokaal 6

alle Quintus slagwerkers/beginners

eigen leerlingen

Besloten

Besloten

beginners tm gevorderden

Open

alle leeftijden

Open

Quintus leerlingen 13-18 jaar.
zang/piano/toetsen/gitaar/basgitaar/ drum

Besloten: Quintus leerlingen LM

1.25

alle dubbelriet blazers

Open: alle dubbelriet blazers van
Quintus en extern

2.01

beginnende drummers en bassisten

Quintus leerlingen

0.3

1.07
IJSSELMUIDEN
lokaal 6

Open: alle ll incl. externen
alle Quintus gitaar leerlingen

Besloten

1.01

beginners

alle Quintus leerlingen

2.01

gevorderde drummers en bassisten

Quintus leerlingen

Accordeonisten van alle leeftijden en
niveau's, externen graag aanmelden en
niveau aangeven zodat Karin een
indeling kan maken
1.07

Accordeonisten van alle leeftijden en
niveau's, externen graag aanmelden en
niveau aangeven zodat Karin een indeling
kan maken

Als je al een poosje drumt en het lijkt je leuk om eens te kijken of het je lukt jouw
favoriete nummer op papier te krijgen, dan is dit een leuke workshop voor jou! Hoe
begin je daar nou mee, waar luister je eerst naar en hoe schrijf je dat dan zo kort en
duidelijk mogelijk op? Allemaal dingen waar ik je mee ga helpen tijdens deze
workshop. Als we er aan toe komen vertel ik je ook nog hoe je al die noten netjes
gedrukt uit de printer kunt laten rollen.
In deze week gaan de piano- en keyboardleerlingen Lichte Muziek samen muziek
maken en zijn er uitdagende workshops voor gevorderde leerlingen."
Je maakt spelenderwijs muziek met elkaar. Door op ritmes en akkoorden te
improviseren op basis van vastgestelde tonen. Ervaren hoe het is om met elkaar
muziek te maken? Deelname kan al bij het spelen van een aantal akkoorden, tonen,
streken op je instrument. Maar ook muzikanten die een stuk verder zijn met het
bespelen van hun instrument hebben we nodig! Elk instrument kan meedoen, geef in
het opmerkingen veld aan welk instrument je speelt en op welk niveau (beginnend, Aniveau, B-niveau, etc.). Dan zorgen wij voor passende muziek.
Ukelele: iets voor mij? : maak kennis met de ukelele(alle leeftijden)
Niets is leuker dan samen muziek maken. Wil je weten hoe dat gaat? Kom dan
meespelen of zingen in een band! Geef bij inschrijving ook even door van wie je les
hebt. Dan zorg ik ervoor dat je vroegtijdig de benodigde spullen krijgt zoals
(blad)muziek en/of tekst.
Voor alle hoboïsten en fagottisten, alle leeftijden en niveau’s samen spelen in een
bezetting waarvoor heel veel muziek is geschreven. ( 'aanhaken en meedeinen' als je
kunt en wilt. Gezellig met elkaar muziekmaken. Pauline kan de partijen aanpassen
aan het niveau.)
Drummers en bassisten vormen de ritmesectie van een band en spelen misschien
zonder dat je het weet heel veel dezelfde ritmes. Wil je weten hoe? Kom dan
samenspelen!
voor iedereen die graag een keer Iers, Schotse volksmuziek wil spelen. Schuif aan en
speel lekker een uurtje mee. Speel je in Bes of andere stemming laat het even weten
dan kunnen we een passende partij maken.
Easy Blues Gitaar : meedoen mag, toehoorders zijn welkom!
Heb je nog nooit iets met melodisch slagwerk gedaan en wil je meer weten over het
klokkenspel, de marimba, xylofoon, vibrafoon, pauken of mallet station
(elektronische marimba), dan is dit een leuke workshop voor jou. Ik ga je alles
vertellen over deze slagwerkinstrumenten en we gaan “aan de slag” om met alle
deelnemers een leuk stuk in te studeren.
Drummers en bassisten vormen de ritmesectie van een band en spelen misschien
zonder dat je het weet heel veel dezelfde ritmes. Wil je weten hoe? Kom dan
samenspelen!
voor alle accordeonisten die graag een keer in een ensemble willen spelen. Graag
van te voren opgeven hoe lang je al speelt of als je aan kunt geven welk niveau je
hebt.

Open voor alle accordeonisten

0.05

oud en jong

Open: Quintus leerlingen en
externen

2.02

Volwassenen, alle niveaus

Besloten, eigen leerlingen Ellen

Iedereen die graag een keer wil
meespelen

1.07

Iedereen die graag een keer wil meespelen

Open: Quintus leerlingen en
externen

Meer dan 50 % van het welslagen van een “riet blazer “hangt af van het riet. Wat te
doen als wij het als speler wel goed doen maar het riet wil niet! Van de deelnemers
wordt verwacht dat ze in het bezit zijn van de meest elementaire gereedschappen,
zoals een rieten mes een tongetje , een vijltje en een klein platbektangetje maar ook
een opbind pen
We spelen samen ensemblestukken van Nederlandse componisten uit de Gouden
Eeuw
voor iedereen die graag een keer joodse bruiloftsmuziek wil spelen. Schuif lekker aan
en speel een uurtje mee. Speel je in Bes of andere stemming laat het even weten
dan kunnen we een passende partij maken.

Viool en altviool

Extern o.v.b.

besloten , alle leeftijden

Besloten

Dit is je kans om instrumenten van 2500 jaar geleden tot nu te zien en dát in
Nederland! thuisblijvers krijgen op dinsdag 29 januari ensembleles

di

29-1-2019 19.00

21.00

Zorgen om en voor rieten!

Rietblazers

di

29-1-2019 19.30

20.45

Ensemblespel

Blokfluit leerlingen Blokfluit- en ensembleleerlingen

di

29-1-2019 20.00

21.00

Klezmer Play in

Iedereen

wo

30-1-2019 n.t.b.

n.t.b.

Bezoek instrumentenmuseum
Vosbergen

Viool en Altviool
leerlingen

Versie 13-12-2018

lokaal

Rietblazers met specialisatie Fagot
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dag

wo

datum

tijd

Cello orkest

Voor wie

Cello leerlingen

organisatie door vakgroep &
instrumenten

lokaal

doelgroep

Besloten: alleen eigen cello
leerlingen

30-1-2019 14.00

18.30

Coaching door Krista

Fluit leerlingen

wo

30-1-2019 14.00

21.00

Samenspel aan de piano

Piano leerlingen

piano

2.04/2.08/2.12/
2.16
besloten + Quintusleerlingen

Besloten: alle pianolln, alle
leeftijden, alle niveaus

wo

30-1-2019 14.30

15.30

1.22

30-1-2019 15.00

20.00

Saxofoon
leerlingen
Slagwerk & Bas
leerlingen

Saxofoon

wo

Samenspel (jeugd)
Ritme-sectie training voor bassisten
en drummers

Bas & drum

2.07

Besloten: eigen leerlingen
Quintus lln: alle drummers en
bassisten

wo
wo

30-1-2019 15.30
30-1-2019 16.00

16.30
16.45

Ensemblespel
S(w)ing together!

Blokfluit leerlingen Blokfluit
Iedereen
iedereen is welkom

2.09
0.05

jonge leerlingen Ellen Schwantje
6-11 jaar

Besloten, eigen leerlingen
Open: iedereen is welkom

wo
wo

30-1-2019 16.00
30-1-2019 16.00

17.00
17.00

Slagwerk leerlingen Slagwerk
Iedereen
gitaar

1.01
1.08

30-1-2019 16.30
30-1-2019 17.00

18.00
18.00

Fluit
gitaar

wo

30-1-2019 17.00

18.15

Bijspijkerlessen theorie B/C/D

Fluit leerlingen
Iedereen
Quintus Muziek
leerlingen

1.25
1.08
IJSSELMUIDEN
lokaal 3

kinderen tot 13 jaar, geen ervaring nodig
alle leeftijden
voor alle fluitisten binnen Quintus en
daarbuiten! Vanaf B niveau
alle leeftijden

Open: alle ll incl. externen
Open

wo
wo

Apenkooi (slagwerk)
Gitaar: iets voor mij?
Liederen: Heer, wijs mij Uw weg en Ik
zal er zijn
Ukelele: iets voor mij?

wo
wo

30-1-2019 17.30
30-1-2019 18.00

18.15
19.00

Cajon (beginners)
Easy Blues Gitaar!

Slagwerk
gitaar

1.01
1.08

Alle leeftijden, beginners
alle Quintus gitaar lln

Open: alle ll incl. externen
Besloten

wo

30-1-2019 18.00

19.00

Saxofoon

1.22

B- en C- examen kandidaten

Besloten: eigen leerlingen

wo

30-1-2019 18.00

19.15

Theorie B- en C- Examen
S(w)ing together: meerstemmig
zingen!

Iedereen
Gitaar leerlingen
Saxofoon
leerlingen
Iedereen

iedereen is welkom

0.05

12-18 jaar

Open: iedereen is welkom

19.15

Groepsdrummen - Believer Imagine
Dragons

1.01

Alle slagwerkleerlingen van Quintus v.a. 1
jaar les

Slagwerk leerlingen Slagwerk

wo

30-1-2019 19.00

20.30

Improvisatie voor beginners (lichte
Muziek)

wo
wo

30-1-2019 19.00
30-1-2019 19.00

20.30
21.00

Taizé ensemble
Express your voice!

Quintus Muziek
leerlingen
Quintus Muziek
leerlingen
Iedereen

Ableton Push

Keyboard/Piano
leerlingen

wo

30-1-2019 n.t.b.

n.t.b.

31-1-2019 16.00

Versie 13-12-2018

16.45

Cajon voor beginners Ijsselmuiden

Wie een extra lesje wil, kan zich melden
De Cajon is een houten kistje uit Peru waar je op kunt zitten en trommelen en is
momenteel zeer populair. We gaan echte drumritmes spelen met liedjes. Ook als je
nog nooit gedrumd hebt is dit erg leuk.
Easy Blues Gitaar : meedoen mag, toehoorders zijn welkom!
Speciaal voor B- en C-examen kandidaten. Geen instrument nodig. Nadruk ligt op
intervallen, gehooroefeningen en ritme tikken.

Geen ervaring nodig, alle leeftijden en alle
niveaus
Voor alle Quintusleerlingen
musici die meedoen aan het Taize ensemble
voor het Annakapelconcert
Besloten: eigen leerlingen
17+
Open

Piano/keyboard

eigen leerlingen

Besloten

In deze workshop leer je een aantal vaardigheden om te kunnen improviseren,
inclusief informatie over akkoordsymbolen.
Voorbereiding Taize-ensemble Annakapelconcert
Stemacteren techniek: Hoe overtuig je met alleen je stem
Ooit je eigen beat willen maken? Of een complete remix? En dan zonder instrument?
Dat kan met de Ableton Push. In deze workshop gaan we aan de slag met dit
prachtige apparaat. Het enig wat je mee moet nemen zijn oortjes. De rest regelen
wij!

Piano leerlingen
Fluit leerlingen

2.04/2.08/2.122
.16
besloten + Quintusleerlingen
Quintuszaal
D+

Besloten: alle pianolln, alle
leeftijden, alle niveaus
Besloten: eigen leerlingen

Leerlingen spelen in kleine piano-ensembles. Een mooie oefening ook voor leerlingen
die zich voorbereiden op het Quintus Piano Festival op 1 en 2 februari.
Repetitie/voorbereiding van Luna, project met spreker en fluitorkest

Besloten: alleen eigen cello
leerlingen

In de eerste muziekweek bereiden we de Grote Cello Orkest Dag van 9 maart voor.
Op de Grote Cello Orkest Dag vormen we samen met de leerlingen van Esther de
Boer het grootste Cello Orkest van Kampen en omstreken.

klarinetgroep van AMDG

do

Gitaar: iets voor mij? : maak kennis met de gitaar (alle leeftijden)
Repetitie: woensdag 30 januari van 16.30-18.00 uur. Met tussendoor een korte
pauze. Muziek wordt door Sylvia verspreid.
Ukelele: iets voor mij? : maak kennis met de ukelele(alle leeftijden)

Besloten

21.30

Cello orkest

Drumspelletjes met snelheid, win jij vandaag?

klarinettisten A orkest

30-1-2019 20.15

18.30

Ensemblespel voor de jonge blokfluitleerlingen van Ellen Schwantje.
Neem je vriendje of vriendinnetje mee en kom gezellig samen zingen!

Kom samen meerstemmig zingen. Ervaring is niet nodig. 12-18 jaar
We gaan een drumstuk instuderen met 8 drumstellen. Dit stuk gaan we een aantal
Besloten: Alleen voor Quintus
keer presenteren voor publiek op bijvoorbeeld het Full Colour festival, de
slagwerkleerlingen vanaf ong. 1 jaar slagwerkuitvoering, de lichte muziekavond (met band) en de einduitvoering
les
IJsselmuiden.

Lichte muziek: alle blaasinstrumenten
zoals trompet, trombone, saxofoon,
klarinet, dwarsfluit
1.22
fluit, hobo, klarinet, gitaar, cello, piano,
zang
1,14
iedereen is welkom
1.25

1.17

Leer de geheimen van de motor van de band: de bas en de drums!

1.07

wo

31-1-2019 15.30

Quintus leerlingen

Workshop samenspel saxofoon (sopraan/alt/tenor) niveau van de stukken wordt
aangepast aan de groep. Zowel 3- als 4-stemmig. Speciaal voor de jonge saxofonist.

Klarinet AMDG

Slagwerk

do

Open
Open

Leerlingen spelen in kleine piano-ensembles. Een mooie oefening ook voor leerlingen
die zich voorbereiden op het Quintus Piano Festival op 1 en 2 februari.

Open: slagwerkers van binnen en
buiten Quintus/Kampen

Cajon (gevorderden)

Samenspel aan de piano
Luna

Drummer en bassisten , alle niveaus

Annakapelconcert voorbereiding

gevorderde drummer/slagwerker 12+

20.15

21.00
17.30

Niveau A/B : jeugd 8-16 jaar

In de eerste muziekweek bereiden we de Grote Cello Orkest Dag van 9 maart voor.
Op de Grote Cello Orkest Dag vormen we samen met de leerlingen van Esther de
Boer het grootste Cello Orkest van Kampen en omstreken.

1.01

30-1-2019 19.30

31-1-2019 14.00
31-1-2019 14.30

Alle ensembles en fluitleerlingen die aan het
concert van 7 februari mee doen
Besloten: eigen leerlingen

Informatie

De Cajon is een houten kistje uit Peru waar je op kunt zitten en trommelen en is
momenteel zeer populair. We gaan echte Peruaanse ritmes leren spelen met liedjes.
Let op! Alleen voor de gevorderde drummer/slagwerker
Tips en trucs voor het verbeteren van de orkestpartijen, stemming, alternatieve
grepen e.d.

wo

do
do

Cello leerlingen

Besloten/open

wo

30-1-2019 18.30

18.30

Titel

Cello
2.03
Fluit (alle ensembles en fluitleerlingen
die aan het concert van 7 februari mee
doen)
1.14

wo

30-1-2019 12.00

eindtijd

Cello leerlingen

SLagwerk

piano
Fluit

Cello

Slagwerk leerlingen Slagwerk

2.03

IJSSELMUIDEN
lokaal 6

Cello leerlingen

beginners 8-12 jaar, drumervaring niet nodig Quintus leerlingen

Leer Cajon spelen. In deze workshop leer je hoe je alles wat je kan spelen op je
drumstel, ook kan gaan spelen op de Cajon. We spelen leuke ritmes en fills op de
Cajon. Ook als je nog niet kan drummen, kun je gewoon meedoen.
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dag

datum

tijd

eindtijd

Titel

Voor wie

organisatie door vakgroep &
instrumenten

lokaal

do

31-1-2019 16.00

17.00

do

31-1-2019 16.00

17.15

Schrijf je eigen drumpartij gevorderden
Slagwerk leerlingen Slagwerk
Workshop met Marjolein de Wit voor
fluitisten
Dwarsfluit
Dwarsfluit

do

31-1-2019 16.00

16.45

3&4 akkoorden liedjes

Gitaar

31-1-2019 16.30

18.00

Perform

Iedereen

do

31-1-2019 16.45

17.30

Colour Beats Beginners Ijsselmuiden

Slagwerk leerlingen Slagwerk

IJSSELMUIDEN
lokaal 6

do

31-1-2019 17.00

18.30

Orgelmuseum saai?

Quintus Muziek
leerlingen

alle quintus lln

op locatie

do

31-1-2019 17.30

18.20

Goed-koper-onderhoud & bouw
koper- en blaasinstrumenten GROEP 1 Koper leerlingen

Koperblazers

1.25

16

do
do

do

do

do

31-1-2019 18.00
31-1-2019 18.30

31-1-2019 18.30

31-1-2019 18.30

31-1-2019 19.15

19.00

Ritme: lezen&spelen op de gitaar

19.20

Goed-koper-onderhoud & bouw
koper- en blaasinstrumenten GROEP 2 Koper leerlingen

2.07
café t'Ukien
(externe
Lichte Muziek zang & instrumentalisten locatie!)

gitaar

Koperblazers

1.01

do

31-1-2019 19.15

20.00

do

31-1-2019 20.15

22.15

17.00

Gitaren en effecten
Gitaar leerlingen
Spelen in een Bigband i.s.m. Bigband
Kampen
Iedereen

Dwarsfluit

voor de drummer vanaf niveau A

Besloten

leerlingen slagwerk van Quintus, ongeveer B
niveau of hoger
Besloten

1.07

gitaar
2.07
Saxofoons, trompetten, trombones en
ritmesectie
Quintuszaal

Samenspel aan de piano

Piano leerlingen

piano

Alle leerlingen in overleg met eigen
docent

Besloten

Besloten

20.00

Fluit leerlingen

gevorderden/eigen lln

1.25

IJSSELMUIDEN
lokaal 6

20.30

Besloten
Open: eigen leerlingen en leerlingen
B en C niveau alleen fluitleerlingen
van buiten Quintus
Workshop Marjolein de Wit
3 & 4 Akkoorden Liedjes: zowel oude als nieuwe songs komen aan bod, kennis van
open
Open
de basisakkoorden is meegenomen!
Zing jij vanavond tijdens Quintus in Concert? Of heb je een ander optreden
binnenkort? Wij werken met je aan een perfecte performance
Open voor zangers en instrumentalisten
Open
(leeftijd: 15+)
In deze workshop wordt een stuk ingestudeerd à la Slagerij van Kampen. De
leerlingen krijgen ruim voor de muziekweken de partijen in de les en kunnen deze
leerlingen slagwerk van Quintus, ongeveer A
samen met de docent al oefenen. Dit stuk zullen we uitvoeren tijdens het Full Colour
niveau
Besloten
Festival za 22 juni a.s.
De Quintus orgelklas bezoekt het Orgelmuseum in Elburg. In een historisch pand (
Besloten: alle Orgel leerlingen, alle het oude Stadhuis van Elburg ) is van alles te zien en uit te proberen wat met het
leeftijden
orgel te maken heeft. Haak je aan?
“Brass atelier De Wilde” komt naar Quintus en laat live zien hoe je
alle koperblaas leerlingen/geen ervaring
koperblaasinstrumenten bouwt.Verder een spoedcursus onderhoud koperen
nodig/elk niveau/alle leeftijden
Besloten
blaasinstrumenten.

alle koperblaas leerlingen/geen ervaring
nodig/elk niveau/alle leeftijden

Colour Beats Gevorderden
Ijsselmuiden

Masterclasses met Marjolein de Wit
voor fluitisten

alle Quintus slagwerkers/gevorderden

Open

Cajon voor gevorderden Ijsselmuiden Slagwerk leerlingen Slagwerk

B en C niveau alleen fluitleerlingen
quintusleerlingen
Vanaf B-niveau, alle leeftijden

Quintus lln: alle pianolln, alle
leeftijden, alle niveaus

quintusleerlingen

Quintus leerlingen

open

Open
Open: voor panfluitisten: leerlingen,
oud-leerlingen en ieder die panfluit Wat kan ik met de muziek in mijn hoofd doen, zodat ik die op de panfluit kan spelen.
speelt.
Of hoe onthoud ik wat ik op de panfluit al spelend verzin.

1-2-2019 15.00

19.00

Quintus recordings

vr

1-2-2019 16.00

16.45

3&4 akkoorden liedjes

Gitaar

gitaar

2.01
IJSSELMUIDEN
lokaal 6

vr

1-2-2019 16.00

17.30

Zelf je eigen lied maken

Panfluit

panfluit

2.09

Klarinet Stedelijk
Orkest

klarinet

Gebouw
Stedelijk Orkest klarinettisten A orkest

Besloten

Iedereen

Blokfluit- en ensembleleerlingen

1.07

Open

1-2-2019 19.30

21.00

vr

1-2-2019 18.30

20.00

Samenspel

Versie 13-12-2018

Ritme: lezen & spelen op de gitaar (met behulp van ritmische bouwstenen leer je
ritmes herkennen en toepassen)
“Brass atelier De Wilde” komt naar Quintus en laat live zien hoe je
koperblaasinstrumenten bouwt.Verder een spoedcursus onderhoud koperen
blaasinstrumenten.
Leer Cajon spelen. In deze workshop leer je hoe je alles wat je kan spelen op je
drumstel, ook kan gaan spelen op de Cajon. We spelen leuke ritmes en fills op de
Cajon.
In deze workshop wordt een stuk ingestudeerd à la Slagerij van Kampen. De
leerlingen krijgen ruim voor de muziekweken de partijen in de les en kunnen deze
samen met de docent al oefenen. Dit stuk zullen we uitvoeren tijdens het Full Colour
Festival za 22 juni a.s.

2.04/2.08/2.12/
2.16
besloten + Quintusleerlingen

vr

vr

Heb je al les bij Quintus op melodisch slagwerk of speel je in een vereniging en je wilt
wat meer weten over het klokkenspel, de marimba, xylofoon, vibrafoon, pauken of
mallet station (elektronische marimba) en je bent gek op samenspelen, dan is dit een
leuke workshop voor jou. We gaan “aan de slag” met een aantal leuke samenspeel
stukken die we later in het jaar gaan spelen tijdens een voorspeelavond. Bladmuziek
van de stukken is beschikbaar.

Besloten: eigen leerlingen vakgroep
dwarsfluit zijn deelnemer. Open
voor toeschouwers!
Masterclasses met Marjolein de Wit. Thema : Expressief spelen
Gitaren en effecten: welke typen elektrische gitaren zijn er en welke basiseffecten
Besloten
gebruik je?
Bigbandworkshop i.s.m. Bigband Kampen. Swing / Blues/ Latin/ Rock. Bigband
Open: alle lln incl. externen
bestaat uit sacofoons, trompetten, trombones en ritmesectie

Quintus Muziek
leerlingen

Klarinetsectie repetitie Stedelijk
Orkest

Informatie
Je drumt al aardig wat jaartjes maar je vind het nog steeds lastig om de nummers die
je graag speelt uit te schrijven zodat je ze beter kunt onthouden. Ik help je graag met
tips over hoe je moet beginnen, waar je eerst naar luistert en hoe je alles duidelijk
opschrijft. Wil je daar meer over weten, dan is deze workshop een must voor jou. Als
we er aan toe komen vertel ik je ook nog hoe je al die noten netjes gedrukt uit de
computer kunt laten rollen.

open

19.15

Slagwerk leerlingen Slagwerk

Besloten/open

2.07

IJSSELMUIDEN
lokaal 6

31-1-2019 19.00

1-2-2019 14.00

Gitaar

1.07

gitaar

Slagwerk leerlingen Slagwerk

19.15

do

vr

Melodisch slagwerk - gevorderden

1.01

doelgroep

panfluit en mondharmonica, alle leeftijden,
alle niveaus

zangers en instrumentalisten 12+

Leerlingen spelen in kleine piano-ensembles. Een mooie oefening ook voor leerlingen
die zich voorbereiden op het Quintus Piano Festival op 1 en 2 februari.
Wil je eens een professionele opname van je favoriete stuk maken? Dan kan voor
alle Quintusleerlingen! Voorwaarde is wel dat je het stuk helemaal goed kan spelen.
I.v.m. de beperkte tijd kunnen we niet iedereen plaatsen. Dus geef je snel op! Voor
meer info: r.bruinsma_quintus@live.nl
3 & 4 Akkoorden Liedjes: zowel oude als nieuwe songs komen aan bod, kennis van
de basisakkoorden is meegenomen!

Tips en trucs voor het verbeteren van de orkestpartijen, stemming, alternatieve
grepen e.d.
We spelen samen ensemblestukken van Nederlandse componisten uit de Gouden
Eeuw
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dag

vr

datum

tijd

1-2-2019 18.30

Versie 13-12-2018

eindtijd

19.15

Titel

Ritme: lezen&spelen op de gitaar

Voor wie

Gitaar

organisatie door vakgroep &
instrumenten
gitaar

lokaal
IJSSELMUIDEN
lokaal 6

doelgroep

open

Besloten/open

Open

Informatie
Ritme: lezen & spelen op de gitaar (met behulp van ritmische bouwstenen leer je
ritmes herkennen en toepassen)
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