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Beste collega’s, hierbij het laatste nieuws.
1. Telemann centraal op ledendag ESTA Nederland - 11 november Hilversum
2. ESTA allerlei: young professional, facebook, bijscholing, nieuwsbrief, ideeën, inloggen
3. Samenspel Midden Nederland – ORKESTA 5 november
4. ESTA International – cellodocenten nodig in India
5. ESTA International Google Group
6. Oskar Rieding vioolconcours Slovenië
1. Telemann centraal op ledendag ESTA Nederland - 11 november Hilversum
Dit jaar is het op de kop af 250 jaar geleden dat Georg Philip Telemann overleed. Telemann
werd in zijn tijd beschouwd als de beroemdste componist/musicus van Duitsland,
belangrijker dan Bach. Hij is voor strijkdocenten van groot belang omdat hij zo ontzettend
veel goede en vooral speelbare muziek heeft geschreven. Dus 11 november is de dag dat je
Telemann spelen mag! En wel onder inspirerende leiding van barokspecialisten Elske
Tinbergen en Antoinette Lohmann. Het Nationaal Instrumentenfonds zal voor deze
gelegenheid barokstokken ter beschikking stellen, 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 de ESTA-dag enkele cellowerken van
Telemann belichten.

Elske Tinbergen
Antoinette Lohmann (1969) studeerde viool, altviool en barokviool in Amsterdam en geeft
nu ook 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
Het programma volgt in de Nieuwsbrief van oktober.
Locatie: Kerkgebouw van uitgeverij Verloren, Torenlaan 25 in Hilversum
Toegang vrij voor (aspirant) ESTA-leden. Niet-leden betalen € 20, ter plaatse.
Aanmelding via voorzitter@estanederland.nl met opgave van instrument, graag voor 1
november.
2. ESTA allerlei
Young professional gezocht
Het ESTA-bestuur zoekt voor haar commissie communicatie enthousiaste mensen die zin,
tijd en vaardigheid hebben om mee te denken over het vernieuwen van de website en
andere communicatiezaken. Graag melden bij voorzitter@esta.nl (ook voor inlichtingen) .
Facebook
Ben je al bij ons op Facebook geweest? We hebben er 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 informatie naar vicevoorzitter@estanederland.nl.
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 Kazan2017

3. Samenspel Midden Nederland – ORKESTA zondag 5 november

Het is weer gelukt een groep ESTA-leden enthousiast te maken voor een dagdeel samenspel
in regio Midden-Nederland. Dit keer gaan we bezig met “Les Nations”, Suite in Bes van
Telemann. Wie weet bij goed weer gevolgd door een mooie herfstwandeling.
Heb je ook zin om eens mee toe doen? Meld je dan aan bij mariekepimdevos@gmail.com.
Je krijgt de muziek toegestuurd. De kosten zijn € 10, ter plaatse te voldoen.
Wil je zelf een broodje meenemen? Voor koffie wordt gezorgd.
Graag tot ziens op zondag 5 november van 10.00-14.00 uur in het Jagthuis, Middenweg 88,
1394 AM in Nederhorst den Berg! We kunnen je afhalen van station Hilversum of Bussum-Z.
4.

ESTA International: cellodocenten nodig in India

Van Isabel Hahn van ESTA International kregen we een bericht over een cello-crisis in India.
Men heeft daar dringend behoefte aan cellodocenten! Aarzel niet contact op te nemen:
info@childsplayindia.org - www.childsplayindia.org - www.facebook.com/childsplayindia.
Dear trustees at ESTA International,
I am Chryselle D’Silva Dias, a trustee at Child's Play India Foundation, a music education charity that works with
underprivileged children in India. We have over 60 children learning violin, viola, cello, recorder, flute, clarinet
and piano across three locations in after-school programs. We are based in Goa.
We are desperately looking for a cello teacher to come work with us. We are offering a full-time job with a
salary and accommodation. For a long-term teacher (committed to 9-12 months of teaching) we will pay
international air-fare as well. India has a cello crisis at the moment, with just a handful home-grown cellists.
While upper strings is relatively popular here, there are very few cello teachers across the country and we're
struggling to keep our cello project going.
I would be grateful for any ideas on how to overcome this challenge. Goa is a lovely place to be based in and
very popular with visitors from Europe. Our classes are held in the afternoons and teachers will have most
mornings free to pursue other interests. We have many visiting musicians from overseas who give masterclasses
and benefit concerts including the Kodaly Quartet and others.

5. ESTA International Google Group
Uitnodiging van Clarissa Foletto & Isabel Hahn voor de Google Group "European String
Teachers Association” to create a European ESTA Family!
Dear all, 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.

6. Inspiratielezing: ‘Hoe je de jonge beginner kunt ontwikkelen tot een talentvolle
speler’ door Sylvia van der Grinten - zaterdag 7 oktober om 14 uur in Zwolle
Sylvia van der Grinten is eerste violist in het Gelders Orkest en hoofdvakdocent en hoofd
van de strijkersafdeling van het ArtEZ Conservatorium. Ze heeft veel jonge violisten
opgeleid die zich ontwikkeld hebben tot professionele violisten of zeer goede amateurs. Zij
wil haar kennis en ervaring graag delen met muziekdocenten in Nederland. Na haar lezing

krijgen vier leerlingen van aanwezige docenten een vioolles van Sylvia van ca 15 minuten
over een bepaald onderwerp. Docenten kunnen zich samen met hun leerling hiervoor
opgeven via een e-mail naar svandergrinten@planet.nl. Graag het specifieke onderwerp
(bv. positiewisseling, vibrato, etc.) vermelden. In de pauze en na afloop is er ruimte om
elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Kosten: € 10 voor volwassenen en € 5 voor studenten en jongeren t/m 18 jaar
Aanmelden via www.hetbritten.nl/academie. Betaling bij binnenkomst.
Locatie: Stadkamer Zwolle, Zeven Alleetjes 1a, Zwolle.
7. Oskar Rieding vioolconcours Slovenië
In Slovenië vindt op 15 oktober de finale van het Oskar Rieding vioolconcours plaats voor
jonge violisten tot 13 jaar. Maar daarvóór zijn er voorrondes on-line!
This competition is partly on-line. You can enroll by sending a video from everywhere!
After the first on-line round an international jury will give the competitors a gold, silver or
bronze award according to their points. Diplomas will be send to competitors afterwards.
Participants with the highest number of points among the gold award winners will go to
the finals. The finals will take place on 15 October 2017 in the National Hall in Celje,
Slovenia. The award ceremony is ‘same day – same place’.
https://riedingcompetition.com/?lang=en

Het bestuur hoopt je binnenkort te zien op de ESTA-dag!
Hartelijke groeten,
Marieke de Vos,
ESTA Nederland

