
De altviool gooit hoge ogen bij het Viotta Jeugdorkest

Bij de vereniging Viotta Jeugdorkest in Den Haag staat muziek
orkestverband centraal.  Begin november 2012 
de Dutch Viola Society, de leden

Een mini concertje door een student
Viotta en Karin Dolman (hoofd vak
vormde een inleiding tot een oriëntatiecursus voor geïnteresseerde Viotta leden
optreden mondeling met informatie over de altviool 
verwacht. Verleid door de warme alt
orkesten aan, onder wie de concert
groepjes van vier een introductiecursus van vier weken. 

 
Aan deze leuke en waardevolle ervaring waren 
voor de vereniging Viotta Jeugdorkest geen kosten 
verbonden.  De docenten konden hun diensten 
aanbieden dankzij bijdragen van 'vrienden' 
Dutch Viola Society. Daarnaast is dank verschuldigd 
aan vioolbouwer Jan van der Elst
de nodige technische ondersteuning verleende 
aan de Wim Bredenhorst Stichting, die 
cursus benodigde lesmateriaal bekostigde. 

Minstens zo leuk is het feit dat bij
hebben besloten zich verder (of mede) 
plezier verzekerd en …. de klankenrijkdom van 

Ook andere jeugdorkesten kunnen zich voor deze cursus v
Aanmelding, ook als vriend, kan via de internet site: 
Overige links: 
http://dutchviolasociety.nl/introcursus
http://www.vioolbouwer.nl/ 
http://www.viotta.nl 
 

ltviool gooit hoge ogen bij het Viotta Jeugdorkest 

Bij de vereniging Viotta Jeugdorkest in Den Haag staat muziekbeoefening in een symfonisch 
november 2012  ging Viotta met veel genoegen in op het voorstel van 

, de leden nader kennis te laten maken met de mogelijkheden van de altviool. 

student van het Rotterdams conservatorium, twee altviolisten van 
vakdocent altviool aan de afdeling Klassieke Muziek van 

een oriëntatiecursus voor geïnteresseerde Viotta leden. 
informatie over de altviool . De cursus bleek meer in trek

erleid door de warme altvioolklanken meldden zich 15 strijkers uit twee van de
concertmeester van het jeugdorkest. Zij volgden vanaf begin januari

een introductiecursus van vier weken.   
De meeste deelnemers bleken gretige 
leerlingen. In korte tijd bereikten zij een 
niveau dat de docenten, verbonden aan de 
Dutch Viola Society positief verraste.
groepje bestaande uit vier leden van het 
Viotta Jeugdensemble sloot 
cursusdag af met de uitvoe
uit het Concert voor  4 altviolen van 
Telemann, voorafgaand a
repetitie van hun orkest.

waardevolle ervaring waren 
voor de vereniging Viotta Jeugdorkest geen kosten 

konden hun diensten 
aanbieden dankzij bijdragen van 'vrienden' van de 

rnaast is dank verschuldigd 
Jan van der Elst uit Dordrecht die 

de nodige technische ondersteuning verleende en 
hting, die het voor de 

cursus benodigde lesmateriaal bekostigde.  

bij een aantal cursisten liefde voor de altviool is opg
(of mede) op het bespelen van de altviool toe te leggen. 

e klankenrijkdom van onze orkesten is daar buitengewoon mee gediend.

Ook andere jeugdorkesten kunnen zich voor deze cursus van de Dutch Viola Society aanmelden!  
kan via de internet site: www. http://dutchviolasociety.nl/

http://dutchviolasociety.nl/introcursus-altviool/blog-de-cursus-bij-het-viotta/ 
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. Karin omlijste het 
bleek meer in trek dan werd 
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leerlingen. In korte tijd bereikten zij een 
niveau dat de docenten, verbonden aan de 
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je bestaande uit vier leden van het 
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4 altviolen van 
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liefde voor de altviool is opgebloeid. Zij 
op het bespelen van de altviool toe te leggen. Muzikaal 

orkesten is daar buitengewoon mee gediend. 

e Dutch Viola Society aanmelden!  
www. http://dutchviolasociety.nl/ 


