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1 Ledendag ESTA NL 11 november Hilversum: Elske Tinbergen & Antoinette Lohmann
Binnenkort is er weer een ESTA-dag. De gelegenheid om je collega’s te ontmoeten, te
genieten van muziek en weer iets wijzer te worden. Meld je snel aan!
Het is dit jaar precies 250 jaar geleden dat Georg Philip Telemann overleed. In zijn tijd werd
hij beschouwd als de beroemdste componist/musicus van Duitsland, belangrijker dan Bach.
Voor strijkdocenten is hij een aanwinst vanwege zijn goede en vooral speelbare muziek. 11
november is daarom de dag dat je Telemann spelen mag, onder inspirerende leiding van
barok-specialisten Elske Tinbergen en Antoinette Lohmann. Het Nationaal Instrumenten fonds stelt voor deze gelegenheid barokstokken ter beschikking, instrumenten mee dus!
Celliste Elske Tinbergen studeerde cello, barokcello en de vijfsnarige violoncello piccolo. Zij
maakt deel uit van verschillende ensembles, maakte CD’s en won prijzen. Haar spel wordt
alom geprezen als ‘intrigerend, trefzeker, alert, ijzersterk en betoverend’. Elske was als parttime promovenda verbonden aan de Academie der Kunsten van de Universiteit Leiden, waar
zij onder leiding van professor Ton Koopman onderzoek deed naar de Nederlandse cello in
de 17e en 18e eeuw. Aan de hand hiervan zal zij tijdens deze ESTA-dag enkele cellowerken
van Telemann belichten.

Elske Tinbergen
Antoinette Lohmann (1969) studeerde viool, altviool en barokviool in Amsterdam en geeft
les aan het Sweelinck conservatorium. Zij heeft een zeer brede muzikale belangstelling, van
volksmuziek, Argentijnse tango tot nieuw gecomponeerde muziek voor barok instrumenten.

Zij is vooral actief op het terrein van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, met
haar ensemble Furor Musicus. Zij heeft daarbij een voorliefde voor Nederlandse muziek en
onbekendere instrumenten als de viola d’amore of de tenorviool. Tijdens de ESTA-dag zal zij
met de (alt)violisten enkele vioolwerken van Telemann onder de loep nemen.

Antoinette Lohmann
Programma: 10.00 uur ontvangst, van 10.30 – plm. 15.30 uur workshops, lezingen en muziek
Locatie: Kerkgebouw van uitgeverij Verloren, Torenlaan 25 in Hilversum
Toegang vrij voor (aspirant) ESTA-leden. Niet-leden betalen € 20, ter plaatse.
Aanmelding (graag z.s.m.) via voorzitter@estanederland.nl, met opgave van instrument

2 ESTA NL allerlei
Young professional gezocht
Het ESTA-bestuur zoekt voor haar Commissie Communicatie enthousiaste mensen die willen
meedenken over het vernieuwen van de website en andere communicatiezaken. Graag melden bij
voorzitter@esta.nl (ook voor inlichtingen).
Samenspel Midden Nederland – Orkesta zondag 5 november
Zondag 5 november gaat Orkesta aan de slag met “Les Nations”, Suite in Bes van Telemann. De ideeën
die Telemann hier tentoon spreidt over o.m. ‘Zwitsers, Moskovieten, manken en coureurs’ missen
soms enige nuance, maar dat zal het samenspel vast niet in de weg staan!
Wie hierna ook aan de Orkesta-repetitie in het voorjaar van 2018 gaat meewerken, krijgt op 5
november de partijen van het stuk van Grazyna Bacevich mee.
Interesse? Meld je aan bij mariekepimdevos@gmail.com. Telemann wordt dan toegezonden.
Kosten € 10 incl. koffie/thee, ter plaatse te voldoen. Graag zelf je broodje meenemen.
Tot ziens op zondag 5 november van 10.00-14.00 uur in het Jagthuis, Middenweg 88, 1394 AM in
Nederhorst den Berg.
Facebook
Ben je al bij ons op Facebook geweest? We hebben daar de pagina ESTA Nederland!
Bijscholing
Uit de bijscholingspot kun je eens in de drie jaar een tegemoetkoming in je cursuskosten krijgen tot
30% met een maximum van € 150. Reis- en verblijfskosten, boeken of materiaal en activiteiten van
ESTA vallen hier niet onder. Het gaat om bijscholing die je nog gaat volgen. Zend je aanvraag voorzien
van een bewijs van inschrijving naar voorzitter@estanederland.nl. De pot heeft wel een bodem…
Nieuwsbrief
Heb je een cursus of lezing georganiseerd of zoek je collega’s om iets mee te ondernemen?
Plaats je aankondiging of oproep gratis in de ESTA NL Nieuwsbrief. Je bereikt er zo’n 500 strijkers
mee! Stuur je verzoek naar mariekepimdevos@gmail.com.

Ideeën voor ESTA-dag of Arco
Heb je een interessante studie of een onderzoek gedaan waarover je een lezing voor ESTA-collega’s
zou kunnen geven of waarover je een artikel voor Arco kunt schrijven? Meld het ons!
Inloggen op ESTA-site
Op de ESTA-site staan ook veel artikelen en er komen nog meer! Log in op het ledengedeelte van
www.estanederland.nl met: estalid en Kazan2017STA

3 ESTA Internationale Conferentie 2018 op Malta
Wil je de internationale ESTA Conferentie op Malta bezoeken, maar kun je het je niet
veroorloven? Lees dan dit bericht van Isabel Hahn:
The ESTA Solidarity Fund in Memoriam Elspeth Iliff is able to help you with cash grants. Just
fill in the form and apply for financial help before December 11, 2017.
Please refer to this page for details and application
form: http://estastrings.org/conferences/solidarity-fund-in-memoriam-elspeth-iliff
Have a look at the report of two members of ESTA Slovenia who were granted so that they
could attend the past conference in
Kazan: http://estastrings.org/docs/Aninspiringexperience-Kazan2017.pdf
Please find some first information about the conference
here: http://valletta2018.org/events/the-46th-esta-international-conference-malta/
If you have any questions, then contact Antoine Frendo, president ESTA
Malta antoinefrendo@yahoo.co.uk

4 ESTA International - Opleiding Post Graduate String Teacher in Engeland
The course is accredited at Masters level by the University of Chichester and has been a great
success with students from UK, Canada and Australia. I am writing to ask for your help as
plans are now underway to recruit students for year 2. Full course information can be found
at https://www.estastringspgc.org.uk
Philip Aird, Chief Executive - philip@estastrings.org.uk
European String Teachers’ Association ESTA(UK) - www.estastrings.org.uk

5 ESTA International: cellodocenten nodig in India
In India heeft men dringend behoefte aan cellodocenten. Aarzel niet contact op te nemen:
info@childsplayindia.org - www.childsplayindia.org - www.facebook.com/childsplayindia.
Zie ook vorige Nieuwsbrief.

6 ESTA International Google Group
Uitnodiging van Isabel Hahn voor de Google Group "European String Teachers Association”
to create a European ESTA Family! We would like to invite you warmly to the ESTA Google
Group. The aim of it is to make direct communication possible between the ESTA members
within a private room simply via E-mail. Please feel free to create new topics in which you can
share and discuss your teaching methods, ideas, event announcements, experiences, photos,
papers and links, or organize personal meetings. If you miss the deadline for accepting the
invitaiton, please write an Email to estaportugal@gmail.com or info@estastrings.org or so
that we can send you another invitation via E-mail.

7 Geza Szilvay over Colourstrings methode - 18 en 19 november KC Den Haag
Het programma van dit weekend met Geza Szilvay is onderdeel van het 11e Masterclassweekend van Muziek als Vak - Kodály in het muziekonderwijs.
Op http://www.muziekalsvak.nl/masterclass/ staat het programma met de verschillende
workshops en concerten.
Inlichtingen: Suzanne Konings, hoofd muziektheorie KC Den Haag, tel. 06-25433744

Tot ziens op de ESTA-ledendag op 11 november in Hilversum!
Hartelijke groeten, namens het bestuur,
Marieke de Vos

