Mestarikurssi
laulajille ja
pianisteille
5.–6.9.2015

M

artin Katz vetää mestarikurssin pianisteille ja laulajille Verkatehtaan Vanaja-salissa la-su 5.–6.9.2015. Kurssia ovat
tervetulleita yleisöstä seuraamaan myös musiikinopettajat ja -opiskelijat.
Martin Katz on kiitetty ja tarkkavaistoinen pedagogi, joka kouluttaa mestarikursseilla sekä laulajia että pianisteja ja
laulaja-pianisti-pareja. Tällä kurssilla hän jakaa tietoa pitkän uransa varrelta. The New York Times kirjoittaa, että Katz on
”the gold standard of collaborative pianists”. Katzilla on ilmiömäinen kyky pureutua opetuksessaan terävästi ja innostavasti
taiteilijoiden teknisiin ja tulkinnallisiin kysymyksiin ja mahdollisuuksiin niin, että asiat avautuvat.
Lisää taustatietoja Martin Katzista löydät Pohjolan tuulia konsertin taiteilijaesitteestä: www.piri-piri.fi/pohjolan-tuulia.

Kurssille hakeminen
Kurssille voidaan ottaa hakemusten perusteella 8 duoa. Opetuskieli on englanti. Opetuspaikka on Verkatehtaan Vanajasali, ja opetusaika on 45 min/duo päivässä. Verkatehtaan Sibelius-opistossa on harjoitusmahdollisuus kumpanakin päivänä
kurssin osallistujille.
Kurssimaksu 190 e/kukin osallistuja.
Lisätietoja ja vapaamuotoiset, englanninkieliset hakemukset 15.6.2015 mennessä osoitteella: markku.piri@piri-piri.fi
Kerro hakemuksessa keskeiset taustatiedot ja musiikkikoulutuksesi sekä suunnitelmasi tai toiveesi. Tiedot vahvistetaan
mukaan hyväksytyille viimeistään 21.6. Samassa yhteydessä lähetetään kurssin lasku, jonka eräpäivä on 15.7.

Mestarikurssin yleisö
Kurssilaiset voivat Vanaja-salin yleisöstä seurata toisten kurssilaisten työskentelyä Katzin kanssa. Kurssia voivat tulla yleisönä seuraamaan myös musiikin opettajat ja opiskelijat. Yleisö voi poistua ja saapua laulaja-pianistiparien vaihtuessa. Martin
Katz sallii opetuksessaan myös yleisökysymykset. Katzin suositus on, että kurssia seuraavat musiikinopiskelijat ovat ainakin
lukiolaisia.
Kurssin päätöskeskustelussa sunnuntaina klo 17–18 kurssilaiset ja koko yleisö voivat vielä esittää kysymyksiä Katzille.
Päivälipun hinta 5 e/päivä musiikin opiskelijoille ja opettajille. Lippuja myy Verkatehdas.

Harjoitettava ohjelmisto
Laulaja-pianisti-duot valitsevat ohjelmaansa mestarikurssille lauluja (ei ooppera-aarioita) seuraavasti:
1. yksi laulu suomalaiselta (tai pohjoismaalaiselta) säveltäjältä
2. kaksi laulua saksankielisestä ohjelmistosta, esim. Schubertilta ja Straussilta
4. yksi englanninkielinen laulu
5. yksi laulu ranskan-, italian- tai espanjankielisestä ohjelmistosta.
Ohjelmisto ilmoitetaan sähköpostitse Markku Pirille 15.7. mennessä.

Päiväohjelma
Lauantai 5.9.
09.45–10.45
10.45–11.00
11.00–11.45
11.45–12.30
12.30–13.15
13.15–14.00
14.00–15.00
15.00–15.45
15.45–16.30
16.30–17.15
17.15–18.00

pianistit ja Martin Katz tapaavat Vanaja-salissa ilman yleisöä
kahvitauko
1. duo
2. duo
3. duo
4. duo
ruokatauko
5. duo
6. duo
7. duo
8. duo

Sunnuntai 6.9.
10.00–10.45
10.45–11.30
11.30–12.15
12.15–13.00
13.00–14.00
14.00–14.45
14.45–15.30
15.30–16.15
16.15–17.00
17.00–18.00

1. duo
2. duo
3. duo
4. duo
ruokatauko
5. duo
6. duo
7. duo
8. duo
päätöskeskustelu Martin Katzin kanssa, kaikkien kysymykset tervetulleet

Verkatehtaan Sibelius-opiston harjoitustilat ovat kurssilaisten käytössä lauantaina klo 9–20 ja sunnuntaina klo 9–16.

Yöpyminen Hämeenlinnassa
Vieressä olevaan karttaan on merkitty
lähinnä Verkatehdasta ja Vanaja-salia
(20) sijaitsevat hotellit.
Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna
(18)
www.sokoshotels.fi/fi/
Hotelli Emilia (33)
www.hotelliemilia.fi
Hotelli Cumulus Hämeenlinna (27)
www.cumulus.fi

