SYMFONISK ORKESTERSTÆVNE 2020
Vi indbyder dig hermed til at deltage i Næstved Symfoniettas Symfoniske Orkesterstævne i
weekenden 28 – 29. marts 2020,
Sted: Fritidscentret, H.C. Andersens Vej 24, 4700 Næstved
Stævnet består af orkesterinstruktion samt en afsluttende åben prøve/koncert under
ledelse af Næstved Symfonietta’s dirigent, Svend-Erik Frederiksen.
Vi skal arbejde med følgende stykker:
Offenbach

Tales_of_Hoffmann_Intermezzo og barcarolle

Josef Haydn Menuetto fra Symfoni nr. 104
Schubert

Andante og menuet fra 1. symfoni
Rosamunde: 3.afsnit, Hirtenmelodi (kun blæsere) og ballet nr.2

Strauss jr.

Kaiservals

Noderne kan hentes på hjemmesiden efter tilmelding.
Alle amatørmusikere, der spiller et symfoniorkester-relevant instrument, er velkomne. Det
er lysten og ikke nødvendigvis de tekniske færdigheder, der tæller. Dog kræves en vis rutine
på instrumentet.
Deltagergebyret er på 150 kr., som bedes indbetalt på konto nr. 6060 5676380 med
oplysning om navn og mærket “stævne 2020”. Unge under 25 år skal ikke betale gebyr.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er 13. marts 2019.
Forplejning
I pauserne vil der være kaffe, te, kage og frugt til rådighed. Derudover er der mulighed for
at købe:
Frokost (lørdag og søndag):Smørrebrød 15 kr./stk. Øl/vand: 10 kr. Vin (1 flaske): 50 kr.
Hvis der er interesse for det, vil der blive arrangeret en fællesspisning lørdag aften. Denne
vil koste ca. 150 kr. ekskl. drikkevarer. Betaling for fællesspisning lørdag betales i løbet af
stævnet.
Under stævnet vil der være mulighed for privat indkvartering hos Næstved Symfonietta’s
medlemmer.
Tilmelding:
Tilmelding kan ske på vores hjemmeside https://www.symfonietta.dk/tilmeld.htm
Eller hos vores kontaktperson Beth Hesselmark,
Trekanten 43, 4700 Næstved telefon 55 72 90 04 / 51 25 20 94
e-mail: trekanten43 [krølle-a] hotmail.com
med venlig hilsen
Næstved Symfonietta

Tidsplan for Symfonisk Orkesterstævne 2020

Lørdag
Kl. 10.00 - 12.30 Prøve
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 - 17.00 Prøve
18.00 - Evt. fællesspisning
Søndag
Kl. 09.30 - 12.00 Prøve
12.00 - 13.00 Frokost + pause
13.00 – 14.00 Generalprøve
14.30 – ca. 15.15 Koncert

Der er indlagt pauser i prøverne
Ret til ændringer forbeholdes

