MARTIJN VAN VUUREN

HOLLANDSE MEESTERS

IN CONCERT
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DE MOOISTE EN BEKENDSTE LIEDJES VAN
OVERLEDEN NEDERLANDSTALIGE ARTIESTEN

HOLLANDSE MEESTERS IN CONCERT
Hollandse meesters in concert;
een concert voor harmonie of
fanfare in samenwerking met
Martijn van Vuuren.
Martijn zingt onder begeleiding
van het orkest de mooiste en
bekendste liedjes van overleden
Nederlandstalige artiesten.

Bij Hollandse Meesters denken veel mensen aan
Rembrandt van Rijn of Vincent van Gogh. Maar
niet alleen in de schilderkunst kent Nederland
grootse artiesten maar ook in de recente
muziekgeschiedenis kent Nederland grote
namen. Samen met het orkest zingt Martijn van
Vuuren een selectie van bekende en minder
bekende nummers van Toon Hermans tot Wim
Sonneveld, en van Frans Halsema tot Annie
M.G. Schmidt. Allemaal komen ze voorbij. Op
een beamer presentatie worden bij ieder
nummer passende schilderijen getoond en
verschijnen er geschilderde portretten van de
uitvoerende artiesten. Daarnaast staan er
"echte" Hollandse meesters op schildersezels
ter decoratie. Tussendoor praat Martijn het
interactieve programma op zijn eigen komische
wijze aan elkaar en natuurlijk mag er
meegezongen worden.

WWW.MARTIJNVANVUUREN.NL/HMIC

PRAKTISCHE INFORMATIE
Speciaal voor Hollandse meesters in concert heeft arrangeur
Emile Stoffels van StoffelsMusic arrangementen geschreven van de
mooiste en bekendste nummers van de overleden Nederlandstalige artiesten.
Emile staat bekend om zijn verrassende arrangementen waarbij het orkest nooit
een ondergeschikte rol heeft, maar altijd een interessante partij op de
lessenaar krijgt.
Kortom: de perfecte samenwerking tussen orkest en zang.
Bij Hollandse meesters in concert verzorgt het organiserende orkest tijdens het gedeelte voor de pauze
een eigen programma van 30 á 45 minuten. Na de pauze zal Martijn samen met het orkest ruim een uur
durend programma verzorgen die op een luchtige en interactieve manier aan elkaar wordt gepraat op
Martijn's bekende wijze.
In overleg is Martijn beschikbaar om op de dag van het concert te repeteren met het orkest.
Het orkest wordt vriendelijk verzocht vooraf de partijen grondig te kennen.
Er is een draaiboek beschikbaar met daarin alle informatie over licht, geluid, projecties en technische
benodigdheden. Het is aan het orkest om deze benodigdheden te organiseren. Licht- en geluidstechnici die
tijdens de uitvoering verantwoordelijk zijn dienen aanwezig te zijn tijdens de repetitie.

KOSTEN
HET TOTAALPAKKET BEDRAAGT € 750,DAT IS INCLUSIEF:
• ARRANGEMENTEN VOOR ORKEST EN ZANG
• PRESENTATIE EN ZANG TIJDENS HET CONCERT
• DIA PRESENTATIE VOOR EEN BEAMER
• 3 SCHILDERSEZELS MET REPLICA’S VAN:
•

DE NACHTWACHT / MEISJE MET DE PAREL / HET MELKMEISJE

• REPETITIE OP DE DAG VAN HET CONCERT
• DRAAIBOEK (LICHT/TECHNIEK)

WWW.MARTIJNVANVUUREN.NL/HMIC
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MEER INFO?
Neem vrijblijvend contact op

Martijn van Vuuren
hollandsemeesters@martijnvanvuuren.nl

tel: 06-18550211
www.martijnvanvuuren.nl/hmic

www.martijnvanvuuren.nl/hmic

