Beste hoornisten,
Wellicht hebben jullie het al gehoord:
het Internationaal Hoornsymposium is volgende zomer voor het
eerst te gast in de Benelux als IHS51.gent “Moving Horns”.
Tussen 1 en 6 juli 2019 verwelkomen we honderden hoornisten in
en rond het Gentse Koninklijk Conservatorium.
Naast de gevarieerde programmatie van IHS51 organiseert de vzw
Mengal Ensemble in samenwerking met Vlamo, de School of Arts
en de International Horn Society het tweedaagse evenement
Wake the Dragon; speciaal gericht op niet-professionele
hoornisten.
Op
zaterdag
6
juli
om
16u
pogen
we
het wereldrecord voor grootste hoornensemble ooit te
verbreken rond het Gentse belfort.
We willen dit event laten uitgroeien tot een internationale
ontmoeting van hoornliefhebbers, en doen hierbij dan ook een
oproep
naar
muziekverenigingen,
hoornklassen
en
enthousiastelingen uit binnen- en buitenland om zich massaal
voor dit evenement te melden.

PRAKTISCH:
- Wake the Dragon! : Vrijdag 5 juli en zaterdag 6 juli 2019
- waar: gebouwen School of Arts Gent
- op vrijdag: concerten, workshops, ensembles in niveaugroepen.
- op zaterdag: groepsrepetitie, concert met Ghengis Barbie, Guiness world record attempt, avondfestival
- Prijs: 2 dagen: 60€ (exlusief overnachting)
: enkel zaterdag 40€ (inclusief maaltijd zaterdagmiddag, WtD-hesje en bezoek aan exposantenruimte)
- Inschrijven: vanaf 1 december 2018 via de website

Hierbij komt ook een samenwerking met Vlamo;
de hoogst gequoteerde hoornist uit elke afdeling van de finale van de Vlamo-solistenwedstrijd editie 2019 ontvangt een gratis
ticket voor IHS51 (ere, superieure en uitmuntendheid)
of gratis toegang Wake the Dragon (1ste, 2de of 3rde afdeling).
Deze finalisten krijgen bovendien de kans om een solowerk te laten horen tijdens een heus recital in het officiële gedeelte van
IHS51!
Alle actuele informatie over IHS51 en Wake the Dragon kunnen jullie terugvinden op onze website en facebookpagina .
Vragen kan je stellen via info@ihs51.gent .
We hopen dat jullie jullie deze data alvast vrijhouden en dat we jullie heel talrijk mogen verwelkomen!

Spread the word! Stuur dit bericht door aan vrienden & collega's hoornisten.

hoornistieke groeten,
het IHS51 Team
Jeroen Billiet & Rik Vercruysse
Nina Hanssens & Eline Van den Broeck

