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Zomercursus barok voor
 strijkers, hobo’s en fagotten
maandag 20 t/m donderdag 23 augustus
“De Olde Stoeve” in Nieuwolda

 The Northern Consort organiseert ook deze zomer met haar TNC Lab 
weer een zomercursus voor amateurmusici die geïnteresseerd zijn in barok-
muziek. Strijkers en blazers zijn welkom voor ensemble- en privéles, hoboïs-
ten kunnen zich bovendien bijscholen in het rietenatelier. En iedereen 
speelt mee in het “Stoeve Ensemble”. Op donderdag sluiten we af met een 
feestelijk concert. Dit alles in de heerlijke rust van het Groninger platteland 
met haar prachtige luchten en mooie, groene �ets- en wandelpaden. 
Deze brochure vertelt u meer over de inhoud van de cursus en wijze van 
inschrijving.
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VIOLISTEN, ALTVIOLISTEN, CELLISTEN, BASSISTEN, GAMBISTEN, HOBOÏSTEN, 
FAGOTTISTEN … en anderen in overleg.
 Deze midweek-zomercursus is geschikt voor gevorderde amateur 
musici die al een tijdje op een barokinstrument spelen. Ook goede, ervaren 
strijkers die een modern instrument bespelen en zich graag (verder) bekwa-
men in de barokke manier van spelen, zijn welkom, wel spelen we op 
 A = 415 Hz. De cursus biedt een mix van serieuze coaching, intensief 
werken aan het eigen leerproces, heerlijk samenspelen en natuurlijk gezellig 
samen eten en ontspannen. 

NA INSCHRIJVING WORDT MET ELKE DEELNEMER CONTACT OPGENOMEN 
OVER DE SPECIFIEKE WENSEN TEN AANZIEN VAN LEERDOELEN EN VOOR-
KEUREN. 

 Ver weg van alle lucht- en horizonvervuiling, midden tussen het 
wuivende graan waar in de 13e eeuw nog een Benedictijner klooster stond, 
ligt nu een schitterende, rustieke familieboerderij uit 1896. Het woonhuis 
mag dan wel ruim 100 jaar oud zijn, de voorzieningen zijn geheel van deze 
tijd. Buiten is een enorm terras en veel land. Binnenshuis is veel ruimte om 
te musiceren, te ontspannen en te eten. Er zijn 7 slaapkamers, elk voor twee 
of meer personen.
 Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf in de nabij gelegen B&B “De 
Oude Kazerne” een kamer te reserveren. Dit zijn 1- of 2-persoons kamers 
met ontbijt. “De Oude Kazerne” ligt op wandelafstand in het dorp. Prijzen 
vindt u verderop in deze brochure. 
 Verder beschikken we tijdens de midweek over 2 mooie ruime repeti-
tiezalen in Zalencentrum “Het Trefpunt”. Zo kunnen alle grote en kleine 
ensembles zich comfortabel verdelen over de ruimtes in De Olde Stoeve en 
in dit Zalencentrum, 5 wandelminuten van elkaar vandaan.  

 Elke cursusdag staat een aantal vaste onderdelen op het programma: 
‘s ochtends na de ko�e spelen we in met Bach. Daarna repeteren we tutti 
als “Stoeve Ensemble” in de kerk van Nieuwolda aan het orkestwerk van dit 
jaar. Na de lunch is er gelegenheid voor ensemble- en individuele les. Dit 
jaar kunt u zich bovendien elke dag inschrijven voor een kamermuziek-
sessie naar keuze, de Workout Strijktechniek, de Workout Samenspelen of 
de Workout Expressie.Voor de hoboïsten is er de mogelijkheid in overleg 
rieten te maken met coaching van Vincent of andere speci�eke barokhobo 
problemen de revue te laten passeren .. 
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 We worden deze intensieve, muzikale dagen goed verzorgd door een 
professionele kok. Allia Doorten van La Bouche Foodbreak en koksmaat 
Joce van der Zee bereiden ons ontbijt, de lunch en het diner. Deze maaltij-
den zijn bij de cursusprijs inbegrepen. We beloven u heerlijk, verantwoord 
eten. Drankjes in de avond zijn voor ieders eigen rekening. 
 In dit wonderschone deel van het Groninger land zijn de �ets- en 
wandelroutes onbeperkt en van harte aanbevolen. Er liggen diverse boekjes 
en routes voor u klaar, u kunt zich ook aanmelden voor een huur�ets. 
Verder nodigt de enorme tuin van “De Olde Stoeve” uit voor elk literair, 
sportief of ontspannend vermaak…

BROOD & SPELEN

 Hanneke Wierenga is afgestudeerd orthopedagoog en 
violiste, heeft de conservatoriumopleidingen viool en barokvi-
ool gedaan. Al jaren combineert ze het musiceren op interna-
tionale podia en de programmering van haar eigen Northern 
Consort met het lesgeven en coachen van liefhebbers van 
barokmuziek. Haar eigen passie voor de muzikale taal uit de 
17e en 18e eeuw brengt ze bevlogen en deskundig over op 
haar leerlingen, die in datzelfde enthousiasme vaak snel de 
essentie oppikken en ongemerkt oude gewoonten en onzeker-
heden overwinnen. 

 Vincent van Ballegooijen studeerde hobo bij Han de 
Vries (Amsterdam) en barokhobo bij Ku Ebbinge (Den 
Haag). Hij speelde in vele ensembles en orkesten in heel 
Europa, waarmee hij ook talrijke tournees en opnames 
maakte, zoals Concerto Köln, Haydn Sinfonietta Wien, Les 
Amis de Philippe, Les Arts Florrissants en Concerto Farinelli. 
In 2002 richtte hij zijn eigen ensemble The Northern Consort 
op, dat sinds die tijd al meer dan 70 multidisciplinaire 
concertprogramma’s op de planken heeft gebracht. Vincent 
is eigenaar van ViB Reeds, een atelier voor hoborieten.

WIE & WIE

  Maar natuurlijk kunt u ‘s middags ook tijd nemen voor natuur en 
ontspanning. Na het avondeten kunnen liefhebbers weer verder in 
kamermuziek-ensembles en is coaching beschikbaar. Om 21:00 uur sluiten 
we de dag af met “Avontmusyck” bij een glas en een hapje. 

 Op woensdag 23 augustus geven we een lunchconcert in het nabij 
gelegen verzorgingstehuis. En op donderdag 24 augustus om 16:30 uur 
sluiten we de cursus af met een Borrelconcert in de mooie kerk van Nieuw-
olda. Uiteraard zijn voor dit concert en de aansluitende borrel vrienden en 
familie van de cursisten van harte uitgenodigd!
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 De prijs voor deze midweek-barokcursus is 460,- all-in.
Hierbij zijn inbegrepen de lessen, ensemble-coaching, 3 maaltijden per dag 
en het onderkomen. Alleen de avonddrankjes zijn voor uw eigen rekening. 

 Als u ervoor kiest om een kamer te boeken in B&B “De Oude Kazerne” 
of van waar ook op en neer te reizen, betaalt u voor de cursus (incl. lessen, 
coaching, lunch en diner) 400,-. 

 De slaapplaatsen in de Olde Stoeve zijn geen 1-persoonskamers. U 
deelt dus een kamer met meerdere cursisten. 
 In overleg is het ook mogelijk om een tent op te slaan in de tuin van 
“De Olde Stoeve”.  

 Een kamer in B&B “De Oude Kazerne” dient u zelf te reserveren en af te 
rekenen via www. deoudekazerne.nl . (Prijsindicatie: max. 34,- p.p.p.n.)

INFORMATIE&AANMELDING:
contact@northernconsort.nl

06-33608314

KOSTEN

 Ook dit jaar is  claveciniste Tatsiana  Halevo onze gewaardeerde corre-
petitor. Ze zal daarnaast ook beschikbaar zijn als coach voor ensembles en 
continuo-spelers. 


