
K    K Kunstkring 'De Kempen'

Programma Masterclass Improvisatie
onder leiding van Robijn Tilanus

Zaterdag 13 mei 2006, aanvang 15.30 uur

in de Doopsgezinde Kerk, Da Costaweg 16 te Eindhoven

15.30 uur-16.00 uur

1. Ontvangst met koffie en thee, kennismaken met Robijn Tilanus.

16.00 uur-16.45 uur

2. Les aan Jacob Wisse
Joost 't Hart

, zang (bas)
, piano

16.45 uur-17.30 uur

3. Les aan Kees Kramer
Rein de Graaf

, fluit
, piano

Gezamenlijke maaltijd

(voor leden van de Kunstkring en hun introducé's) 

19.00 uur-19.45 uur

4. Les aan Herbert Rutgers
Niek Duiven

, zang (bariton)
, piano

19.45 uur-20.30 uur

5. Les aan Ludo Baghuis, piano

20.30 uur-21.30 uur

6. Napraten met een drankje.
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Over deze Masterclass
Deze vierde Masterclass van Kunstkring "De Kempen" belooft weer bijzonder interessant te 
worden. We verwachten dat het (net als vorige jaren) voor actieve musici een bijzondere ervaring 
zal zijn om, zittend in de zaal, te horen hoe de lessen tot resultaat zullen leiden. Improvisatie-
ervaring is daarbij niet noodzakelijk.
U kunt naar uw eigen inzicht de middagsessie bijwonen, of de avondsessie, of de beide delen. Bij 
alle opties kunt u desgewenst na opgave vooraf deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd, die in 
het kerkje wordt verzorgd.

We zijn bijzonder verheugd dat een bekend en veelvuldig geprezen workshopleider als Robijn 
Tilanus bereid is om onze Masterclass te leiden. Robijn Tilanus voltooide in 1988 haar universitaire 
studie biologie. Ze volgde pianolessen bij onder anderen Jan Wijn en behaalde in 1992 haar 

Staatsexamen Piano. Sindsdien geeft zij pianolessen, ze is als gastdocent 
verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. 
Robijn heeft zich gaandeweg gespecialiseerd op het grensgebied van improvisatie
en harmonieleer. Haar vele workshops voor publiek van uiteenlopende aard (van 
schoolkinderen tot professionele musici) hebben grote bekendheid gekregen. 
Haar ervaringen zijn neergelegd in haar zeer aanbevelingswaardige boek 
"KWINTessens", waarin harmonieleer uitgelegd wordt aan de hand van 
improvisatieoefeningen. 
Het geven van een Masterclass als bij ons is voor Robijn ook een 
improvisatieopgave. Wat er precies zal gebeuren, blijft voor ons allen een 
verrassing.
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