Uitnodiging Pro Guitarra workshop en concours gitaar.
Workshop 12 december 2015, (aanvang 14:00 uur).
Wilco van Wee zal "Divagando (Choro)" van Domingo Semenzato en "Preludio Tristón” van Máximo
Diego Pujol behandelen.
Concours 12 december 2015, SOLOGITAAR voor amateurs, (aanvang 16:00 uur).
Er wordt door de deelnemer één verplicht muziekstuk gespeeld, daarnaast dient aanvullend een of twee
stukken naar vrije keuze te worden gespeeld. De totale speeltijd per deelnemer moet binnen 8 minuten
blijven. Er zijn twee categorieën, waarbij men uitsluitend voor één categorie kan inschrijven. Dit
concours is gericht op amateurs. Studenten vooropleiding conservatorium zijn wel toegelaten. Vak
studenten en professionals zijn niet toegelaten.
De verplichte werken zijn:
1e categorie (vergevorderde amateurs) "Preludio Tristón” van Máximo Diego Pujol 2e
categorie (gevorderde amateurs) "Divagando (Choro)" van Domingo Semenzato.
Beide muziekstukken worden ook in de voorafgaande workshop behandeld.
Bij de beoordeling zal vooral gelet worden op:
a) Gitaristische vaardigheden. b) Repertoirekennis. c) Uitvoeringstechnieken.
d) Creativiteit. e) Uitstraling richting toehoorders.
De juryleden zijn de professionele gitaristen Dingeman Coumou en Bert Maas .
Eerste prijs: een kadobon en een oorkonde.
Tweede en derde prijs: een cd met oorkonde.
De muziekstukken voor de workshop en het concours zijn te downloaden van: www.proguitarra.nl.
Locatie: Wijkgebouw ”De Kruin” Acaciastraat 178A, 2565KH Den Haag
.Parkeren: Zie “routebeschrijving”.
Entreeprijs voor de workshop: € 10,00 en voor het concours: € 5,00
toehoorders : € 5,00
Deelnemers, graag naast de gitaar ook muziekstandaards meenemen.
Aanmelden voor de workshop en/of de concours kan bij de volgende personen:
Fred Lachman, tel.: 06-22904756, e-mail: watc.lachman@Rotterdam.nl Wilco
van Wee, tel.: 06-23451342, e-mail: wilcovanwee@telfort.nl

Wilco van Wee, gitarist
(Performer workshop en organisator concours)

Wilco van Wee werd geboren in 1960 en kreeg zijn eerste muzieklessen aan de Leiderdorpse
muziekschool. Later studeerde hij gitaar aan het Rotterdams Conservatorium en in Parijs bij
Betho Davezac en de befaamde Alberto Ponce. Tevens behaalde hij het einddiploma solospel
van het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Wilco treedt regelmatig op als solist en in
kamermuziekensembles. Hij heeft meegewerkt aan diverse CD opnames en is tevens actief
in de lichte muziek en de flamenco. Veel van de door hem gespeelde stukken, worden door
hem zelf gearrangeerd. Wilco is, naast zijn concertpraktijk, docent gitaar bij BplusC in
Leiden en in een privé praktijk in leiderdorp.
-Workshop en concours worden georganiseerd door de Muziekvereniging Pro Guitarra-

