INFORMATIE – (besloten) Provincie N-H concert Philharmonie Haarlem
Vrijdag 11 oktober 2019
Beste NHJO-ers, ouders en overige betrokkenen,
In deze brief vind je alle informatie over het Provincieconcert in de Philharmonie in Haarlem.
Repetitie zaterdag 28 september en zondag 6 oktober 2019
Zaterdag 28 september en zondag 6 oktober van 10.00 tot 16.00 uur
in de muziekschool in Heiloo. Het Veld 1, 1852 GG Heiloo. Tel: 072-5332460
Concertlocatie
Philharmonie
Lange Begijnestraat 11
Haarlem
(Goed bereikbaar met Openbaar Vervoer)
Tijdschema Concertdag: vrijdag 11 oktober 2019
De repetitie wordt gehouden in De Philharmonie in Haarlem
ATTENTIE: Het is voor Bas en het hele orkest van zeer groot belang dat iedereen vrijdag 11
oktober om 14.30 uur aanwezig is voor de repetitie. Mocht dit een probleem geven bijvoorbeeld
omdat je verplicht aanwezig op school moet zijn, neem dan tijdig contact op met Marianne
Gouwetor. In overleg kan dan bepaald worden hoe een en ander kan worden opgelost.
14.30 uur:
15.00 – 16.30 uur:
16.30 – 18.30 uur:

Aankomst orkestleden in de Philharmonie
Repetitie orkest
Repetitie orkest en Iris Hond

18.30– 20.00 uur:

Diner: Het diner wordt aangeboden door de organisatie van de provincie.
Eten is uitsluitend voor orkestleden en organisatie.
Tijdens de pauzes wordt gezorgd voor koffie en thee.

20.00 uur:
20.20 uur:
20.25 uur:
20.30 uur:

Voorbereiden concert
Orkest loopt podium op
Orkest gaat stemmen
Opening/welkom door de heer Arthur van Dijk, commissaris van de Koning
van de provincie Noord-Holland.
Presentator van de avond: de heer Jack van der Hoek, gedeputeerde van
de provincie Noord-Holland

20.35 uur:

start Concert onder leiding van Bas Pollard, NHJO blok 1
Er is GEEN pauze!
Changement: Plaatsen vleugel en kort interview met Iris Hond.
Orkest blijft op podium
Concert NHJO en Iris Hond, (blok 2)
Einde

21.15 uur:
21.25 uur:
22.15 uur:

Algemene informatie
• Er zijn vrijkaarten beschikbaar voor orkestleden en organisatie. Deze zullen vooraf via
de aanvoerders worden verdeeld.
• De plaatsen voor de vrijkaarten zijn gereserveerd. De exacte plaatsing zal zo spoedig
mogelijk worden bekend gemaakt.
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•
•
•

In de laad/losruimte van de Philharmonie zijn parkeerplaatsen voor de slagwerkbus en
3 plaatsen voor de auto’s van de Harp-vervoerders beschikbaar.
De muzieklessenaars zijn in de Philharmonie aanwezig.
Coördinatie voor het NHJO is in handen van Marianne Gouwetor (06-47049023).

Bijlage
Programma blok 1: alleen NHJO
- Bernstein: Candide Ouverture
- Shostakovich: Finale uit Symfonie Nr. 10
- Ravel: 2e Suite uit ‘Daphnis en Chloé’
- Bruckner: ‘Ave Maria’
Programma blok 2: NHJO en Iris Hond
- Chopin: 1e Pianoconcert, 2e deel
- Dear World: Dear World
- Dear World: Aria
- Einaudi: Fly
- Iris Hond: 2 korte talks van 2 à 3 minuten
- Iris Hond: Zandloper (piano solo)
-

Toegift – Rachmaninoff: Prelude Opus 23 Nr. 4 (koor en Iris Hond)

Dd 4 september 2019
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