Gitaardag La Guitarra Americana zo 24 maart 2019

De gitaardag in de Enck is al 4x (2010, 2012, 2015 en 2017) een groot succes geweest.
Gitaristen van uiteenlopend niveau gaan 24 maart 2019 weer de uitdaging aan om een groot gitaarorkest
te vormen. Dit alles onder de bezielende leiding van de Australische Dirigent/Gitarist Peter Constant.
Er wordt gerepeteerd met het orkest en er is een uitvoering met het orkest tijdens het concert “La Guitarra
Americana” door Emiel van Dijk, Onno Witte en het NJGO (Nederlands Jeugd Gitaar Orkest).
We gaan stukken uit Noord- en Zuid-Amerika met het gitaarorkest spelen:
- America (West side Story, Bernstein)
- La Cumparsita
- The Good, the Bad and the Ugly: Theme + The Ecstasy of Gold
Partijen en meespeel filmpjes zijn te vinden op: www.emielvandijk.nl/gitaarorkest
Inschrijfgeld voor deelnemers € 12,50 (deelname aan de gitaardag en tevens kaartje voor het concert)

Gitaardag Zondag 24 maart 2019
De Enck Oirschot
12:00u start repetitie gitaarorkest
14:00u einde repetitie, Pauze drinken en hapjes.
15:00u – 16:45u concert La Guitarra Americana
met Gitaarorkest o.l.v. Peter Constant

Emiel van Dijk, Onno Witte-slagwerk, NJGO (Nederlands Jeugd Gitaar Orkest) Gitaarorkest o.l.v. Peter
Constant.
De Enck Oirschot concertkaartjes www.deenck.nl
aanvang 15:00u
Een verassende muzikale reis op de akoestische gitaar van Noord- tot Zuid-Amerika. Gitarist Emiel
van Dijk en slagwerker Onno Witte staan garant voor een virtuoos concert. Te gast is het Nederlands
Jeugd gitaarorkest (NJGO), hét topgitaarorkest van Nederland bestaande uit een 20-tal jonge
aanstormende talenten. Het concert wordt afgesloten met een groot gitaarorkest met vele gitaristen
uit de regio. Beide orkesten zijn onder de bezielende leiding van de Australische dirigent Peter
Constant.

Inschrijfformulier

Gitaardag La Guitarra Americana zo 24 maart 2019

Naam: …………………………………………………………………………
Tel: ………………………………………………………………………………
Mail: …………………………………………………………………………
Docent: …………………………………………………………………………
(* doorhalen wat niet van toepassing is, deelname aan beide is ook mogelijk)
Inschrijfgeld € 12,50 s.v.p. bijvoegen
(of overboeken op NL03RABO0138838720 t.n.v. E.A. van Dijk o.v.v. gitaardag + eigen naam)
Kies het liefst bij ieder stuk de partij met hetzelfde nummer
- America partij: G…….
- La Cumparsita partij: G…….
- The Good, The Bad and the Ugly Theme
- The Ecstasy of Gold
partij: G…..
Dit formulier met inschrijfgeld inleveren of (e.v.t. via je gitaardocent) sturen/ mailen naar:
Emiel van Dijk
mail@emielvandijk.nl
De Plaatse 22
5688 RN Oirschot

