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Danish Strings afholder i år for 16. gang sommerkursus for strygere. Kurset finder sted på
Bråskovgård Efterskole. Kursets koncept er naturligvis uændret, og vi håber at se mange af
vore tidligere kursister. Kurset ligger i perioden 28. juni - 6. juli, 2014.
Også i år vil kurset være for strygere på alle niveauer, børn og nybegyndere såvel som voksne amatører og professionelt studerende, da vi mener, at
alle på forskellig vis kan inspirere hinanden og bidrage til den gode stemning. Der vil blive lagt
vægt på både ensemblespil i større og mindre grupper samt individuel undervisning. Orkesterspillet vil være tilrettelagt som mindre niveaudelte kammerorkestre, således at ingen kommer
til at føle sig udenfor (dog er et minimum af nodekendskab nødvendigt for deltagelse i kammerorkestrene). Endvidere tilbydes spillemandsmusik samt holdundervisning. Vi vil derudover
være behjælpelige med at sammensætte kammermusikgrupper i det omfang, det er muligt
samt instruere disse.
Vi er i år stolte af at kunne præsentere disse gæstelærere: Den polske violinist Agnieszka
Marucha, den amerikanske cellist Elena Cheah og et gensyn med den amerikanske violinist Odin Rathnam. Vi har også inviteret Kgl. solobassist Mette Hanskov, som ud over at
undervise på kontrabas også vil dirigere orkester 2 og 3.
Der vil være koncerter med kursets lærere og gæstelærere, udflugt, filmforevisninger og
foredrag.
Violinbygger Jens Stenz vil være på kurset søn. 29/6 og man. 30/6 samt evt. sidst på ugen.

Kursets pris er DKK 5.860,- pr. kursist og DKK 4.750,- for passive deltagere.
Børn under 12 år kan deltage aktivt for DKK 4.750,-, men skal ledsages af en
voksen - dog ikke en voksen pr. barn.
Prisen dækker 8 hele døgn med fuld kost og logi, startende med eftermiddagskaffe lørdag og
sluttende med morgenmad søndag samt adgang til alle koncerter og aktiviteter. Håndklæder
og sengelinned er inkluderet.
Indkvartering foregår i enkelt- eller dobbeltværelser. Enkeltværelser vil fortrinsvis blive tildelt
ældre kursister.
NB Ønsker man enkeltværelse i de nye bygninger, koster det en merpris på DKK 1.500,- da man
derved optager en ekstra sengeplads.
Vegetar- og anden specialkost koster ikke længere ekstra, men skal aftales ved tilmeldingen.
Et depositum på DDK 1.500,- skal indbetales så snart vi har bekræftet din tilmelding. Restbeløbet skal indbetales senest 14/5 2014. Tilmelding er stadig mulig efter 14/5; da skal hele
beløbet indbetales.
Vi håber at se dig på vores kursus.
Med venlig hilsen
Lars Bjørnkjær ı Leif Greibe ı Flemming Patrick Andersen

gæste

lærer

lærere

stab

Agnieszka Marucha (PL) Violin ı Prisvinder i adskillige
konkurrencer. Solist, kammermusiker og assistant professor på Chopin
University i Warszawa. Agnieszka har indspillet adskillige CD’er.

Odin Rathnam (USA) Violin ı Uddannet hos bl.a. Dorothy
 eLay på Juilliard School of Music i New York. Odin har optrådt i store
D
dele af verden både som solist og kammermusiker og var i en årrække
koncertmester i Harrisburg Symphony Orchestra.

Elena Cheah (USA) Cello ı Uddannet på Juilliard School of Music
i New York. Videregående studier hos Boris Pergamenschikow i Berlin.
Fra 2001 og tre år frem solocellist i Deutsche Oper Berlin. Siden 2006
professor på Barenboim-Said Foundation i Sevilla.

Mette Hanskov (DK) Kontrabas ı Diplomeksamen fra Musikhochschule i Wien. 1. solobassist i Det Kongelige Kapel og lærer på Det
Fynske Musikkonservatorium. Mette er en dygtig dirigent og har siden
2003 ledet ungdomsorkestret Spring Strings.

masterclasses
Søndag 29. juni

Gert von Bülow & Odin Rathnam

Mandag 30. juni

Agnieszka Marucha & Lars Bjørnkjær

Tirsdag 1. juli

Elena Cheah & Mette Hanskov			

Onsdag 2. juli

Odin Rathnam

Torsdag 3. juli

Agnieszka Marucha

Fredag 4. juli

Mette Hanskov & Gert von Bülow

Lørdag 5. juli

Elena Cheah & Lars Bjørnkjær

Lars Bjørnkjær (DK) Violin/Bratsch ı Uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium hos professor Henrik Sachsenskjold og hos Dorothy DeLay på
The Juilliard School of Music. Har optrådt over det meste af verden som solist
og kammermusiker. Siden 1993 koncertmester i Det Kgl. Kapel.

Leif Greibe (DK) Klaver ı Uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonserva
torium hos professor José Ribera. Har givet talrige koncerter som akkompagnatør og kammermusiker i det meste af Europa. Siden 1992 operarepetitør på
Det Kgl. Teater.

Flemming Patrick Andersen (DK) Violin ı Uddannet hos Erich
Rosenblith på Hartt School of Music i USA. og i Antwerpen, Belgien hos professor
Jerrold Rubenstein. Videregående studier hos Aaron Rosand. Medlem af Det Kgl.
Kapel. Violinlærer på Vordingborg Musikskole.

jesper rudloff (DK) Violin ı Diplomeksamen fra Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium. Derefter studier i London. Ansat som violinlærer i Hille
røds og Egedals kommunale musikskoler.

GERT VON BÜLOW (DK/Tyskland) Cello ı Uddannet hos bl.a. Bløndal
Bengtsson, Piatigorsky og Fournier. Har optrådt som solist og kammermusiker
i det meste af verden og indspillet mange CD’er. Har undervist på konservatorierne i Göteborg, København og som professor i Rostock.
		

wendie andersen (DK) Sekretær ı Vores søde sekretær vil også
være til stede på kurset.
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Tilmelding til
Danish Strings
Frederiksborgvej 182 3.tv
2400 København NV
Telefon +45 30 64 58 65
e-mail: info@danishstrings.dk

Dagene forløber efter følgende plan:
kl. 08.00 morgenmad
kl. 09.30 masterclass
kl. 12.00 frokost
kl. 13.00 individuel undervisning
kl. 15.00 eftermiddagskaffe
kl. 18.00 middag
kl. 20.30 aftenkaffe

Konto: 9543 - 16817457

I løbet af dagen og aftenen vil der være kammerorkestre, holdundervisning og folkemusik.
Onsdag 2. juli:
Fredag 4. juli:
Lørdag 5. juli:
Søndag 6. juli:

kl. 13.00 udflugt ı kl. 19.30 lærerkoncert med efterfølgende natmad
kl. 20.00 elevkoncert
kl. 20.00 afslutningskoncert, derefter fest
kl. 08.00 morgenmad, derefter hjemrejse

Horsens
15 km

Bråskov

Juelsminde
15 km

Vejle
20 km

Kurset afholdes på
Bråskovgård Efterskole
Bråskovvej 59
DK - 8783 Hornsyld

skolens beliggenhed
Blanketten sendes til:
Danish Strings
Frederiksborgvej 182 3.tv
2400 København NV
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Navn:

Bråskovgård Efterskole ligger i charmerende
omgivelser med gode busforbindelser til Vejle og Horsens.

Telefon +45 30 64 58 65
Konto: 9543 - 16817457

		

Alder:

Adresse:
Postnr. & by:
Telefon:

E-mail:

Instrument:
Orkestererfaring
Specialkost

Har spillet i
Ingen

Lidt

Meget

Konservatoriestuderende

år
MGK studerende

Hvilken?

Ved du allerede nu navnet på en anden kursusdeltager, som du ønsker at dele værelse med:
Ønsker du at få tilsendt noder
Depositum indbetales når du har modtaget bekræftelse af din tilmelding

JUHL-SØRENSEN • STEINWAY & SONS GENERALAGENT • AARHUS 86 12 67 44 • KØBENHAVN 33 13 17 44

ret til ændringer forbeholdes

Lørdag 28. juni: Ankomst mellem kl. 15.00 og 17.00 ı Åbningskoncert kl. 20.00

