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Album

Een project van Stichting Cellosonate Nederland voor 
en met amateurcellisten en amateurpianisten.

Beste cello- en pianoleerlingen

Bij deze nodigen wij jullie uit om mee te doen met een 
bijzonder project. Wij, celliste Doris Hochscheid en 
pianist Frans van Ruth, zijn al een tijdje bezig om de 
Nederlandse muziek voor cello en piano te promoten, 
want die is erg mooi en wordt veel te weinig gespeeld. 
We hebben al 5 cd’s opgenomen en zijn bezig met een 
digitale catalogus van alle Nederlandse cello-piano-
muziek. Je kunt meer over onze projecten lezen op 
www.cellosonate.nl.

Komend schooljaar, 2012-13, gaan we een nieuw 
project doen speciaal voor jullie. Het heet Album. 

Er komt een boek (een ‘Album’) met 30 nieuwe 
stukken voor cello en piano, die allemaal geschreven 
worden door Nederlandse componisten die nu leven. 

De stukken worden 
heel verschillend van 
karakter, sommige 
langzaam en roman-
tisch, andere juist 
snel of moderner. 
Er zijn verschillende 
niveaus, waardoor 
iedereen die een 
paar jaar les heeft al 
kan meedoen.

Deelname kost 40 euro 
per persoon. Als het je 
wel leuk en spannend 
lijkt, geef je dan op 
bij je leraar of recht-
streeks: 
info@cellosonate.nl!
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Wat houdt het project in? 
Als je meedoet, dan studeer je met je leraar één of 
meerdere van die stukken in. Celloleerlingen spelen 
samen met pianoleerlingen in een duo (als je geen 
pianist of cellist kent dan kunnen wij samen met je 
docent helpen bij het zoeken daarnaar). Samen werk-
en jullie toe naar de masterclass. Dat is een ochtend, 
of middag, waarop jullie les krijgen van ons. 
Als het goed is komen er ook één of twee componisten 
mee, om te vertellen hoe het is om te componeren en 
om al jullie vragen te beantwoorden. Het is de bedoe-
ling dat die masterclasses vooral erg gezellig en leer-
zaam worden en NIET eng! Er komen masterclasses 
in het hele land, dus we komen ook vast een keertje 
bij jou in de buurt! Kijk op onze website voor meer 
informatie: www.cellosonate.nl.

Deelname kost 40 euro per persoon. Als het je wel 
leuk en spannend lijkt, geef je dan op bij je leraar of 
rechtstreeks: info@cellosonate.nl!

Hopelijk tot ziens, wij (Doris en Frans en de 30 aardig-
ste componisten van Nederland) hebben er heel veel 
zin in jullie te ontmoeten!

 

Het Albumproject wordt financieel mogelijk gemaakt 
door:

Je kunt meer over 
onze projecten 
lezen op 
www.cellosonate.nl


