VRIJDAG 30 MEI 2014

introductie: zaterdag 8 maart 2014

- BEN JIJ TUSSEN DE 13 EN 18 JAAR ?
- BESPEEL JE OP GOED NIVEAU EEN MUZIEKINSTRUMENT ?
- BEHEERS JE HET NOTENSCHRIFT HEEL GOED ?
- HEB JIJ AFFINITEIT MET HET METROPOLE ORKEST ?
- HEB JE AL WELEENS WAT MUZIEK GESCHREVEN ?
- ZOU JE HET TE GEK VINDEN OM MUZIEK TE SCHRIJVEN VOOR HET METROPOLE ORKEST?

Dan heb jij nu de kans om je op te geven voor de Junior Arrangers Session van het Metropole Orkest:
“Juniors” schrijven muziek voor het volledige Metropole Orkest, een orkest met een ritmesectie, trompetten,
trombones, Franse hoorn, saxen, fluiten, hobo, percussie, harp en een complete strijkersgroep!
Het gaat om een kort stuk muziek van maximaal twee minuten. Op 1 maart a.s. selecteren we maximaal
8 deelnemers op basis van muzikale ervaring en de reden van opgave.
De gekozen deelnemers krijgen op zaterdag 8 maart (van 10.00 tot 13.00 uur) een introductie en
instructie over het schrijven voor het Metropole Orkest in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum.
De deelnemers krijgen informatie over het orkest en aanwijzingen voor lay-out en instrumentatie.
Tijdens het schrijfproces wordt, waar nodig, gezorgd voor goede hulp en begeleiding.
Op vrijdagmiddag 30 mei zal de muziek die geschreven wordt door de “junior arrangers” door het
Metropole Orkest gespeeld worden. Van deze sessie wordt een professionele opname gemaakt!
Vervolgens gaat honorair dirigent Vince Mendoza met de 8 junior arrangers en de 8 deelnemers van
de grote internationale workshop in gesprek over muziek en arrangeren: wat is arrangeren, hoe kom
je ertoe om muziek te schrijven voor het Metropole Orkest, hoe pak je dat aan etc.
GEEF JE OP DOOR VOOR 1 MAART EEN E-MAIL TE STUREN AAN: educatie@mo.nl
Vermeld je naam, leeftijd, instrument, ervaring met muziek schrijven en waarom je mee wilt doen!

De Junior Arrangers Session is een nieuw onderdeel van de vermaarde Metropole Orkest International Arrangers
Workshop die van 26 mei t/m 31 mei 2014 weer plaats vindt in Hilversum. Acht jonge arrangeurs (tussen 23 en 27 jaar)
uit de VS, UK, Finland, Duitsland, Mexico en Brazilië zijn geselecteerd uit vele aanmeldingen uit de hele wereld.
Zij zullen een week werken met het orkest, honorair dirigent Vince Mendoza en gastvocalist Gregory Porter.
Het afsluitende concert is dit jaar in het nieuwe TivoliVredenburg (Utrecht) op 31 mei 2014.

