
 

 

Kamermuziek 
in de steigers! 
Zwolle 
 

Muziek maken is heerlijk! Je hebt les, wordt gaandeweg beter 

en gaat in een orkest spelen of zingen in een koor. Elke week 

kijk je uit naar de volgende repetitie, want in je eentje op de 

zolderkamer klinken de partijen altijd anders. Klinkt dit je 

bekend in de oren? 

  

Dan is kamermuziek misschien iets voor jou! Musiceren of zingen in 

een klein ensemble is ontzettend leuk en leerzaam. Wil jij 

kamermuziek voor een zacht prijsje uitproberen of ben je beginnend 

kamermusicus/zanger en wil je meer leren? Huismuziek organiseert 

voor de vijfde keer een kamermuziekdag in Zwolle op zaterdag 6 

april 2019. Je kunt je individueel of in ensembleverband opgeven. 

Op maandag 18 maart is een (verplichte) repetitieavond van 18.30 

tot 21.00 uur. Tijdens de repetitieavond maak je kennis met de 

coaches, de muziek en, voor zover nodig, de andere leden van jouw 

ensemble.  

 

Hoe ziet de dag eruit? 

De dag is ingedeeld in drie sessies. In de pauzes is er gelegenheid 

in contact te komen met andere muzikanten. Je ensemble wordt 

gecoacht door enthousiaste conservatoriumstudenten, die op hun 

beurt weer begeleid worden door hun docenten. 

 

 

 

      Praktische zaken 

Instrumentalisten en zangers met een niveau van  

minstens twee jaar les zijn welkom. We zoeken niet 

te moeilijke muziek uit. Doel van de dag is  

samenspelen! Je kunt je individueel of met 

een zelf geformeerd ensemble van  

drie tot zes personen aanmelden.  

Een zelf geformeerd ensemble kan  

desgewenst met eigen repertoire werken. 

Wij zorgen voor de lunch. 

 

Opgeven kan vóór 1 februari 2019 

via het opgaveformulier op www.huismuziek.nl.  

Wil je je met een ensemble of koortje opgeven: ieder lid moet zich 

apart aanmelden en bij opmerkingen vermelden wie de andere 

leden van het ensemble/koortje zijn.  

 

Voor 3 maart krijg je per e-mail bericht of je geplaatst bent  

en in welk ensemble. De factuur voor deze dag ontvang je van 

Bureau Huismuziek. 

 

 

 
           Programma 6 april 2019 

  09.30  Ontvangst 14.45  Pauze 

  10.00  Sessie 1 15.00  Voorspeelcarrousel 

11.15  Pauze  met publiek 

11.45  Sessie 2 16.30  Drankje en hapje 

          13.00  Lunchpauze 17.00  Afsluiting 

 13.45  Sessie 3 

  

 

http://www.huismuziek.nl/

