Muziekpracticum Roel Smit
Nieuwe Markt 13, Deventer
Jan Schamhartstraat 85, Olst

De Beethovensymfonieën:

Negen Wegen

naar een

Nieuwe Wereld

Beethoven
Ludwig van Beethoven werd geboren in het jaar 1770. Dat is in 2020 tweehonderdvijftig jaar geleden. Goede
aanleiding om aandacht te schenken aan deze reus onder de componisten. Beethoven tilde zwaar aan het leven, had
het moeilijk, en was er van overtuigd dat hij een opdracht had ten dienste van het muziekleven en van de mensheid.
Het moest anders, het moest beter, de muziektaal moest vernieuwd worden!
De componist werkte aan en worstelde met zijn muzikale thema’s, met de wijze waarop hij die op een nieuwe wijze
verwerkte in zijn composities, en had daarbij tot zijn laatste ademtocht een visioen. Dat is dan ook terug te horen in
zijn muziekwerken zoals de pianosonates, de strijkkwartetten, de vijf pianoconcerten en niet in het minst in de negen
symfonieën.

Negen Wegen naar een Nieuwe Wereld
Tijdens de cursus in het voorjaar van 2020 staan de negen symfonieën centraal. Er zijn dan ook negen
bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten zal cursusleider Roel Smit twee sporen volgen:
1. Een muzikaal spoor – wat maakt deze symfonieën zo anders dan alle die eraan vooraf zijn gegaan? Hoe bouwt
Beethoven zijn muziek op, wat zijn de verbanden, welke ontwikkeling tekent zich af in dit negental? Daarbij zullen
veel fragmenten klinken, gespeeld door vele orkesten en geleid door negen verschillende paren handen. De
bijbehorende youtubefilms komen tijdens de cursus beschikbaar.
2. Een menselijk spoor – wie was Ludwig van Beethoven, wat was zijn afkomst, hoe groeide hij op, hoe ontwikkelde
hij zich, hoe verliep zijn leven en was dat van invloed op de muziek die hij schiep?

Overzicht:
De cursus loopt in januari/februari/maart 2020 op de Doetinchemse Muziekschool, Bizetlaan 1.
Per bijeenkomst komt cursusmateriaal beschikbaar
9 dinsdagmidagen 15.00 – 17.15 uur (met pauze):

Welke symfonie:

28 januari
04 februari
11 februari
18 februari

Symfonie I
Symfonie II
Symfonie III
Symfonie IV

03 maart
10 maart
17 maart
24 maart
31 maart

Symfonie V
Symfonie VI
Symfonie VII
Symfonie VIII
Symfonie IX

Inlichtingen en opgave:
Kosten:

www.muziekschooloostgelderland.nl
€ 200,00 inclusief cursusmateriaal

