Oude muziek, koor – H. Purcell
Op het programma staan twee werken van Henry Purcell: de semi opera’s The Indian
Queen en Timon of Athens. Semi-opera’s zijn toneelstukken met een groot aandeel voor de
muziek. Bij dit project maken we een selectie uit de muzikale delen.
The Indian Queen is een vertelling over Teculihuatzin, heerseres van Mexico, die zo
verliefd wordt op een Spaanse overheerser dat ze de belangen van haar volk uit het oog
verliest. Ook de Aztekenheld Montezuma speelt een rol.
In Timon of Athens wordt de welgestelde Timon omringd door vleiende vrienden en geeft
hij handenvol geld uit. Op zeker moment blijkt echter dat zijn vrienden meer uit zijn op zijn
geld dan op zijn vriendschap..
Dit project is bedoeld voor geoefende zangers die zelf hun partijen kunnen studeren. Zij
repeteren onder leiding van zangdocent Lara Diamand. De uitvoering is samen met het
ensemble Oude Muziek van het UCK onder leiding van Margriet Verzijl.
In eerste instantie repeteren koor en ensemble apart, maar tegen het einde van de cursus
doen zij dat ook samen (op afspraak op elkaars repetitietijden). Daarom zijn er naast
repetities op zaterdagochtend ook enkele op maandagavond.
Behalve deelname aan het koor is het mogelijk om een pakket te kiezen van koorles en 5
vijf individuele lessen van 30 minuten. De lessen spreek je af in overleg met de docent.
Het koor start op zaterdag 9 februari 2019.
De uitvoering is op woensdag 19 juni. De locatie wordt nog bekend gemaakt.
Oude muziek, koor + zangles - H. Purcell start 09/02/2019
zaterdag | 10:30 - 12:00 uur | (wekelijks) | 12 lessen | Domplein 4 | verdiepingscursus
€ 285,00 tot 21 jr (geen BTW) / € 344,85 vanaf 21 jr (incl. 21% BTW)
reeds gestart, instromen nog mogelijk
Oude muziek, koor - H. Purcell start 09/02/2019
zaterdag | 10:30 - 12:00 uur | (wekelijks) | 12 lessen | Domplein 4 | verdiepingscursus
€ 155,00 tot 21 jr (geen BTW) / € 187,55 vanaf 21 jr (incl. 21% BTW)
reeds gestart, instromen nog mogelijk
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