VIOOLSCHOOL
DE JONGE VIOLISTEN

INSCHRIJFFORMULIER
Pinksterworkshop 19,20,21 mei 2018
Dit formulier inleveren bij Juffie Stieneke of opsturen naar
S. Poot, Riouwstraat 23, 2585 GP Den Haag.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het volledige inschrijfgeld. Dit formulier is
dus geen automatische incasso. Graag zelf het passende bedrag overmaken.

Naam leerling:

Geboortedatum:
Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Naam en telefoonnummer docent:
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Laatst beheerste stuk:
van componist:
Deelnemer/ster wil graag een goed voorbereide solo/wil geen solo spelen.
Op het solorecital speelt de leerling:
van componist:

Bank- of gironummer van degene die de workshop betaalt:

De rekening staat op naam van:

Gaarne bij betaling voornaam en workshop groep van de leerling vermelden.
Ik maak de deelnamekosten van he volgende bedrag over:
Deelnemer uit groep I:
280 euro
Deelnemer uit groep II:
310 euro
Deelnemer uit groep III en hoger: 320 euro
Passende bedrag graag zelf overmaken op de speciale Pinksterworkshop
bankrekening NL62 TRIO 0198 4368 66 t.n.v. S. Voorhoeve - Poot.
Om het speelniveau in te schatten zie toelichting onderaan dit formulier.
Ik betaal 30 Euro minder want ik heb betaald voor 1 april (!) 2018
Kostprijs
De werkelijke kosten liggen hoger dan de inschrijfprijs. Daarom is het plezierig als degenen
die dat kunnen en willen 30 tot 50 euro extra bijdragen.DANK!

Speelniveau
Voor deze workshop gaan we er van uit dat leerlingen de volgende stukken beheersen:
Groep I:
Kortjakje t/m Menuet I of 2 (en liefst noten kunnen lezen)
Groep II:
Kortjakje tot Humoresque van Dvorak
Groep III:
Alles tot en met Vivaldi plus Bach Dubbel Concert 2e viool
Groep IV:
Alles tot en met Country dance
Groep V:
Bach a klein plus Bach Dubbel Concert 1e viool
Groep Plus: Sonate Eccles (krijg je de eerste dag) Oud-leerlingen, niet-Suzukirepertoire: niveau boek 8 /9 /10; op topniveau Zigeunermuziek en Iers.
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