juni 2021

Invitation til Strygerstævne 5.-7. november 2021
DAOS inviterer til weekendstævne for strygere på Helsingør Vandrerhjem med
violinisten Alexandre Zapolski som dirigent og instruktør.
OBS! Se tilmeldingsfrist nederst i invitationen.
Alexandre Zapolski kom til Danmark i 1992, hvor han blev ansat som violinist i DR
Symfoniorkestret, og han har siden etableret sig som en fast og meget betydningsfuld
del af det danske musikliv. Hans pædagogiske virke inden for strygerundervisning
omfatter hele fødekæden fra begyndere til MGK og konservatorium. Mange af hans
elever har vundet priser i konkurrencer for unge musikere, såvel herhjemme som i
udlandet.
På strygerstævnet i 2019 havde DAOS et meget vellykket samarbejde med Alexandre
Zapolski, og vi er glade for at kunne fortsætte dette samarbejde i 2021.
På stævnet skal vi arbejde med to kendte og meget forskellige værker fra litteraturen for strygeorkester:
Dmitrij Sjostakovitj: Kammersymfoni opus 110/bis og Carl Nielsen: Lille suite opus 1.
Kammersymfonien er en bearbejdelse af Sjostakovitjs 8. strygekvartet fra 1960, foretaget af Rudolf Barshai og
godkendt af komponisten. Alexandre Zapolski har i sin tid i Danmark beskæftiget sig en del med Carl Nielsens
musik, bl.a. har han indspillet strygekvartetterne med Zapolski-Kvartetten.
Du kan høre stævnets musik på disse links:

Dmitri Shostakovich: Chamber Symphony in C minor, Op. 110a - YouTube
Carl Nielsen: Little Suite, for string orchestra in A minor, FS 6 (Op. 1) - YouTube
Stævnet foregår med indkvartering og spisning i Villa Moltke, Nordre Strandvej 24 i Helsingør (Helsingør
Vandrerhjem). Det ligger lige ned til Øresund med en pragtfuld udsigt til Sverige og tæt på Højstrup station på
Hornbækbanen. Prøver og koncert foregår i Perssons Palæ, Marienlyst Allé 2 i Helsingør.
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 slutter med 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 middag fredag aften, morgenmad,
frokost og aftensmad lørdag, morgenmad og frokost søndag samt kaffe i pauserne.
Der er rabat for deltagere, der har været personlige medlemmer af DAOS i mindst to år.
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: Der åbnes for tilmelding på www.daos.dk d. 4. juni 2021. Da stævnet har begrænset plads
bliver der trukket lod mellem tilmeldinger modtaget senest 18. juni, og alle får besked senest 24. juni,
hvorefter der åbnes for tilmelding til eventuelle ledige pladser samt venteliste.
Med venlig hilsen fra stævneledelsen: Pia Sverdrup-Jensen piasverdrup@live.com 30 86 86 39,
Knud Ebbesen kee@egebakken.dk 40 34 35 31, Jytte Steffensen je@steffensen.mail.dk 75 11 53 99.

