De Canadese harpist Josh Layne komt naar Groningen!
Als afsluiting van zijn Europese tournee, geeft Josh Layne in Groningen een masterclass en een
concert. Beide keren zijn we te gast in muziekwinkel Terts en Toets- bladmuziek.
De masterclass is op vrijdag 16 oktober vanaf 19.30 uur,
het concert is op zaterdag 17 oktober om 20.15 uur.

Josh Layne is harpist en componist, hij speelt zowel virtuoos als uiterst gevoelig. Hij geeft concerten
over de hele wereld en komt nu net terug van het harpfestival in Zagreb, Kroatië.
In Nederland is hij het meest bekend door zijn twee-wekelijkse videoserie op You Tube, “Hello
everyone, it’s Tuesday, it’s harptuesday!”. Hij leert je dan bevlogen over verschillende harptechnieken
en muziek, soms voor beginners, soms op vergevorderd niveau. Afgelopen zomer gaf hij een
livestreaming workshop en concert met de werken van Anne van Schothorst.
http://www.youtube.com/joshlayne77
Masterclass
De masterclass in Groningen wordt gegeven aan kinderen en jongeren, aan zowel amateurs als
conservatoriumstudenten. Het repertoire is vrij, maar voor de amateurs geldt dat muziek van Anne
van Schothorst de voorkeur heeft. Voor actieve deelname aan de masterclass is zeer beperkt plaats.
Geef je dus snel op. Luisteraars zijn ook zeer welkom.
Kosten voor zowel deelname als alleen luisteren: 5 euro.
Je kunt je opgeven bij contactpersoon Kathelijne (gegevens zie hieronder). Vermeld bij actieve
deelname je naam, leeftijd, van wie je les hebt, of je amateur bent of vakstudent en natuurlijk emailadres/telefoonnummer. Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht of je een plekje hebt bemachtigd.
Concert
Tijdens het concert brengt Josh Layne een boeiend en afwisselend programma met werken van
Grandjany , Bach , Mussorgsky, Smetana, Van Schothorst en een eigen compositie.
De entree voor het concert is gratis, wel wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Reserveren kan bij Kathelijne (gegevens zie hieronder).

Opgeven voor deelname masterclass,
luisteraar masterclass of reserveren concert:
Kathelijne Schelfhout
telnr. 06-18013681 (appen mag zeker)
harpjes@hotmail.com

Locatie: (op loopafstand van het station,
gratis parkeren voor de deur)
Terts & Toets-bladmuziek
Werumeus Buningstraat 34-36
9721 JA Groningen

