Maj 2018

Invitation til Strygerstævne 2018
DAOS inviterer til et weekendstævne for strygere 2.-4. november 2018 i
Helsingør med Ivar Bremer Hauge som dirigent og instruktør.
Ivar Bremer Hauge er koncertmester i Danmarks Underholdningsorkester,
(tidligere DR Underholdningsorkestret) og Helsingborg Symfoniorkester. Han
har - både som solist og kammermusiker - spillet koncerter i hele Europa og
USA og har uropført flere værker af norske og amerikanske komponister.
Han underviser jævnligt på musikkurser og er som dirigent meget aktiv.
Hovedværket for strygerstævnet 2018 er Dag Wiren: Serenade opus 11. Det er livsglad og optimistisk
musik, som nok kan være tiltrængt på de mørke novemberdage. Desuden spiller vi et kort lyrisk stykke af
Delius: Two Aquarelles. Desuden vil der blive lejlighed til at stifte bekendtskab med et par andre værker for
strygeorkester som bladspil lørdag aften.
Du kan finde link til at høre musikken på www.daos.dk.
Stævnet foregår i Villa Moltke, Nordre Strandvej 24 i Helsingør (Helsingør Vandrerhjem). Det ligger lige ned
til Øresund med en pragtfuld udsigt til Sverige og kun få hundrede meter fra Højstrup station på
Hornbækbanen.
Der er indkvartering fra kl. 17 fredag eftermiddag, velkomst og middag for alle deltagere kl. 18, og første
prøve starter fredag kl. 19.30. Prøverne lørdag og søndag starter kl. 9.30, og stævnet afsluttes med en
koncert søndag kl. 15.
Deltagerne kan efter eget valg bo på vandrerhjemmet fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag eller
de kan komme og deltage i prøverne. For alle deltagere dækker deltagerprisen al fortæring inkl. middag
fredag aften, morgenmad, frokost og aftensmad lørdag samt morgenmad og frokost søndag og kaffe i
pauserne. Der er rabat på deltagerprisen for personlige medlemmer af DAOS.
Deltagerpris med overnatning:
Normalpris med overnatning i enkeltværelse:
Normalpris med overnatning i delt dobbeltværelse:
Unge under 25 år i delt dobbeltværelse:
Deltagerpris uden overnatning:
Normalpris:
Unge under 25 år:

DAOS medlem:
1.400 kr.
1.200 kr.
600 kr.

Ikke medlem:
1.500 kr.
1.300 kr.
700 kr.

900 kr.
400 kr.

1.000 kr.
500 kr.

Tilmelding skal ske online på www.daos.dk senest den 15. september 2018
Der er kun plads til 35 deltagere fordelt med 16 violiner, 8 bratscher, 8 celli og 3 basser. Derfor kan der
blive lukket for tilmelding for enkelte instrumentgrupper inden tidsfristen, så det anbefales at tilmelde sig
tidligt.
Med venlig hilsen fra stævneledelsen: Jytte Steffensen, Knud Ebbesen og Pia Sverdrup-Jensen.

