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Meld je nu aan voor een masterclass cello en
kamermuziek van de bevlogen en veelzijdige celliste
Pamela Smits! Zij heeft jarenlange ervaring met
het lesgeven en staat bekend om haar fenomenale
techniek, haar muzikale expressie en haar
enthousiasme. Smits is niet alleen een uitmuntende
celliste, maar ook een liefhebber van kamermuziek.
Zij heeft samengewerkt met vele nationale en
internationale musici.
Er is plek voor slechts 6 solisten of ensembles in de
masterclass, dus meld je snel aan!
Wat?
Masterclass cello en kamermuziek door celliste
Pamela Smits.
Voor wie?
De masterclass staat open voor conservatorium
studenten, jong talent en gevorderde amateurs, zowel
solisten als ensembles. Als je een amateur bent,
raden wij je sterk aan om een aanbeveling van een
docent mee te sturen.
Wanneer?
18 januari 2015, 10:00-18:00 uur
Waar?
NRC Restaurant Café, Rokin 65,
1012 KK Amsterdam.
Prijzen?
1 50 euro voor solisten.
1 90 euro voor ensembles.
Beide prijzen zijn inclusief toegang tot het Mix &
Match-concert op zondag 25 januari 2015 in de
Zuiderkerk te Amsterdam. Op het programma staan
onder meer de concerten voor twee celli van Händel
en Vivaldi en nog veel meer mooie stukken.
www.vriendenconcerten.nl

Voor deelnemers en toehoorder van de masterclass
wordt een speciaal luncharrangement aangeboden
in het NRC Restaurant/Café voor het gereduceerde
bedrag van 1 13,50.
De entree voor toehoorders is gratis.
Meer over celliste Pamela Smits…
Celliste Pamela Smits staat bekend om haar
bevlogen natuurlijke manier van spelen en muzikale
veelzijdigheid. Haar uitgebreide repertoire omvat
muziek uit alle stijlperiodes. Naast haar solocarrière
is zij een groot liefhebber van kamermuziek en geeft
geregeld concerten in verschillende samenstellingen
in binnen- en buitenland.
Ze geeft sinds haar 16e les en was tot haar
afstuderen assistente van Jiří Prchal aan het
Stedelijk Conservatorium Leeuwarden. Ze heeft
masterclasses gegeven in Duitsland en de Verenigde
Staten, o.a. aan de Akademie für Tonkunst in
Darmstadt, de Newark Academy in New York en aan
de Duke University (V.S.) en tijdens de Meisterkurse
Schloss Hallenburg 2014 in Schlitz (Duitsland).
Pamela studeerde aan het Stedelijk Conservatorium
Leeuwarden bij Jiří Prchal, het Sweelinck
Conservatorium Amsterdam bij Jean Decroos, en aan
de Indiana University te Bloomington (V.S.) bij Janos
Starker. Ook volgde zij masterclasses bij o.a. Lynn
Harrell, Steven Isserlis, Paul Tortelier, Miloš Sádlo,
Natalia Gutman en György Sebök.
Interesse?
Meld je dan voor 7 januari 2014 aan via het
aanmeldingsformulier. We kijken uit naar je
aanmelding!
De masterclass wordt georganiseerd door de Stichting
Vriendenconcerten, die ook een concertenserie in de
Zuiderkerk te Amsterdam organiseert. Kijk voor meer
informatie op www.vriendenconcerten.nl.

Apply now for the master class cello and chamber
music of the inspired and multi-faceted cellist
Pamela Smits! She has yearlong experience
in teaching and is known for her phenomenal
technique, her musical expression and her
enthusiasm. Smits is not only an excellent cellist,
but also a lover of chamber music. She has worked
together with many national and international
musicians.
Only 6 cellists or ensembles can be placed, so apply
soon!
What?
Master class cello and chamber music by cellist
Pamela Smits.
Who can apply?
Conservatory students, young talent and advanced
amateurs. Both soloists and ensembles can apply. If
you are an amateur we strongly advise you to send a
recommendation of a teacher!
When?
January 18, 2015, 10am-6pm.
Where?
NRC Restaurant Café, Rokin 65, 1012 KK
Amsterdam.
Application fee?
1 50 euros for soloists.
1 90 euros for ensembles.
Both fees include free admission to the Mix & Match
concert on Sunday the 25th of January 2015 in the
Zuiderkerk in Amsterdam. On the program the double
concertos for two cellos by Händel and Vivaldi and
many more beautiful musical works.
For visitors and participants of the master class
a lunch arrangement will be available at the NRC
Restaurant/Café for the special prize of 1 13,50
euros.
Free entrance for public.

Interested?
Apply before the 7th of January 2014 through the
application form. We are looking forward to your
application!
The master class is organised by Stichting
Vriendenconcerten, which also organises a concert
series in the Zuiderkerk in Amsterdam. For more
information, check our website:
www.vriendenconcerten.nl.

Pamela Smits / Masterclass cello 2015
APPLICATION FORM / AANMELDINGSFORMULIER
To be filled out in either English or Dutch

Name / Naam
First name / Voornaam
Age / Leeftijd
Address / Adres
Telephone / Telefoonnummer
E-mail
Fee/Kosten:
Solists / Solisten: € 50,00 euro
Ensembles: € 90,00 euro
What pieces (max. 2) would you like to play during the master class?
Welke stukken (max. 2) wil je spelen tijdens de masterclass?

How long have you played the cello?/ Hoe lang speel je al cello?

Teachers / Docenten

Please note: if you are an amateur we strongly advise you to add a recommendation of your teacher!
Let op: als je een amateur bent, raden we je sterk aan een aanbeveling van een docent mee te sturen!
Conservatory / Conservatorium

Current ensembles in which you play / Ensembles waarin je momenteel speelt

To apply for a place, please return this
application form by e-mail to:
masterclass@vriendenconcerten.nl
Or send it by post to:
Stichting Vriendenconcerten
Boerhaaveplein 71
1091 DH Amsterdam
You can also apply online through
www.vriendenconcerten.nl

Payment of application fee is possible
by bank transfer to:
Account Name:
Stichting Vriendenconcerten
Account Number:
ABN AMRONL45 ABNA 053 7604 693
Specification:
Masterclass cello 2015
The application deadline is January
7th, 2015

There are limited spaces available in the
workshop. Applicants will be notified
of their placement shortly after the
registration deadline is closed. Please
note that the registration will only be
valid after receipt of payment!
Er is een gelimiteerd aantal plekken
beschikbaar voor de workshop.
Deelnemers worden geïnformeerd
over hun plaatsing kort nadat de
aanmeldingstermijn is gesloten. De
aanmelding is alleen geldig na bewijs
van betaling!

