SPLENDOR SUMMER ACADEMY
SUMMER ACADEMY 2018
Een creatieve en inspirerende week
met masterclasses, multimedia
workshops en lezingen. Ben jij een
jong musicus, aan het begin van je
carrière en wil je alles weten over het
vak? Dan is deze week voor jou.

“If anyone is looking for
inspiration, for some
clash in their own music
they definitely should
come here. It’s a very
good place to be in”
- Janice, Hong Kong

deelnemer Summer Academy 2017

WAT IS SPLENDOR?
Splendor is internationaal bekend als
een uniek muzikaal laboratorium dat
door 50 topmusici in Nederland is
opgericht. Het is een plek waar muziek
kan groeien, waar ideeën worden
uitgeprobeerd, en waar vooral heel veel
muzikale ontmoetingen plaatsvinden.
Het succesvolle initiatief werd in 2015
bekroond met de Amsterdamprijs voor de
Kunst.

Als aanstormend musicus of ensemble
leer je alles wat nodig is voor een
succesvolle carrière en het realiseren
van je ideeën. Bekijk hier de foto’s van
vorig jaar!

PROGRAMMA 2018
Splendor musici en diverse professionals
uit de kunstwereld staan aan de basis
van het programma gedurende de
week. Niet alleen de muziek zelf, maar
ook mediagebruik, fondsenwerving,
netwerken, publiciteit en branding staan
centraal. De week sluit af met deelname
aan een concert op het prestigieuze
Grachtenfestival in Amsterdam.
Coaches en workshops door
Tiziana Pintus - performance skills
David Dramm - compositie
Renske Vrolijk - media en publiciteit
Jeannine Valeriano - body & instrument
Tom Koch - body & instrument
Iris Oltheten - muziek & educatie
Friso Keuris - fotografie
Gerard Bouwhuis - piano
Claron McFadden - stem
Heleen Hulst - viool
Santiago Cimadevilla - bandoneon/tango
Anne La Berge - fluit/electronica

INFORMATIE
Wanneer 13 t/m 19 augustus 2018
Voor wie musici, componisten en/of
ensembles met een leeftijd tussen de
20 en 30 jaar
Voorwaarden afgeronde
conservatoriumopleiding / bezig met het
eindexamen / aantal jaren aantoonbare
praktijkervaring als musicus
Kosten individueel € 375
Kosten ensembles trio € 975 /
kwartet € 1180 / kwintet € 1275 /
grotere ensembles in overleg.

INSCHRIJVEN!
Schrijf je nu in door je CV, motivatie en
een recente video- of audio-opname
van jezelf of je ensemble naar
academy@splendoramsterdam.com
te sturen.

ADRES
Splendor Amsterdam
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
1011 LX, Amsterdam

