Codarts Rotterdam

zangatelier JOIA
Joia Rath (1992) is zangeres, performer en
(liedjes)schrijver en werkt vanuit haar thuishaven
Rotterdam. Ze studeerde vocalen aan de
Popacademy van Codarts. De daaropvolgende
periode stond in het teken van muziek produceren
en verdieping het theater en performance.
Momenteel leidt ze jong talent op als docent aan de
Fontys Rockacademy en op Codarts Popacademy.

Codarts Rotterdam leidt talentvolle en gretige
dansers, musici en circusartiesten op tot betrokken
en inspirerende kunstenaars, leiders en coaches
die hun vleugels uitslaan in een dynamische
internationale omgeving.
Het Codarts Piano Trio bestaat uit drie jonge
enthousiaste 1e jaars bachelor studenten.
Tim en Lucien, beide strijkers afkomstig uit
Frankrijk en de Spaanse pianist Noé ontmoetten
elkaar op Codarts, begin dit schooljaar. Alle drie de
musici hebben een duidelijk Codarts profiel,
ze bezitten niet alleen een grote dosis talent maar
zijn ook leergierig en ruimdenkend. Zo spelen
ze verschillende muziekstijlen: klassiek, jazz en
wereldmuziek. Vandaag spelen ze drie delen uit
een van de mooiste en populairste werken van Felix
Mendelssohn’s oeuvre; het 1e pianotrio in d klein.
Codarts Piano Trio
Tim Fabien, viool
Lucien Chambard, cello
Noé Pérez Vos, piano

Young Talent Orchestra
o.l.v Mikhail Zemtsov
Met als doel jonge getalenteerde muzikanten
tussen circa 12 en 18 jaar kennis te laten maken
met orkestrepertoire en het vak van orkestmusicus,
hebben Codarts Rotterdam en Muziekinstituut
Hellendaal in 2013 het Young Talent Orchestra
(YTO) opgericht.
Het orkest, dat onder leiding staat van Mikhail
Zemtsov, speelt ongeveer tien concerten per jaar.
Er worden gevarieerde programma’s uitgevoerd
– van Barok tot 21ste eeuw. Jonge toptalenten
treden als solist met het orkest op. Op 1 mei
2017 won het YTO de eerste prijs bij het Europees
Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt (België);
aan dit festival namen tachtig jeugdorkesten uit de
hele wereld deel. Op het Nationaal Concours voor
Jeugdsymfonieorkesten 2018 werd het orkest de
2de prijs en publieksprijs toegekend.

en zangatelier JOIA is de Rotterdamse lespraktijk
van zangeres Joia Rath. Het bestaat voornamelijk
uit privélessen, geschikt voor beginners,
gevorderden en professionals, voor kinderen (vanaf
7 jaar) en volwassenen. Het is ook mogelijk om je
als duo of groep aan te melden.

Rotterdam Philharmonic Orchestra
Academy
Vanaf concertseizoen 2021-2022 nodigt het
Rotterdams Philharmonisch Orkest jaarlijks een
groep internationale toptalenten uit om deel te
nemen aan de orkestacademie. De talenten spelen
mee in het orkest en worden daarin begeleid door
aanvoerders en andere musici. Ook nemen zij
deel aan educatie- en kamermuziekprojecten. Het
doel van de orkestacademie is de talenten voor
te bereiden en ervaring op te laten doen in de
orkestpraktijk.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest
onderscheidt zich door de intense energie van
zijn concerten, zijn veelgeprezen opnamen en
zijn innovatieve publieksbenadering. Opgericht
in 1918 heeft het zich een heel eigen plaats
verworven tussen Europa’s meest vooraanstaande
symfonieorkesten.
Victor Andrey, viool
Ursula Skaug, altviool
Eleonora Dominijanni, cello
Andreia Pacheco, contrabas

Wat is er te horen?
Young Talent Orchestra Hellendaal Muziekinstituut
olv Mikhail Zemtsov
F. Schubert ‘Unvollendete’
W. A. Mozart Vioolconcert No. 5 in A groot, K. 219
solist: Kira van der Woerd			
Allegro aperto
Adagio
Allegro aperto
J. Strauß Radetzky mars
Zangatelier JOIA
Niet vinden - Isa
Boze zeemeerman - Fenne
Rotterdam Philharmonic Orchestra Academy
W. A. Mozart Duo G groot - viool altviool
A.Vivaldi - cello sonata basso continuo in E minor
n.5
Pauze
Codarts Piano Trio		
F. Mendelssohn
Pianotrio no.1 in d mineur
Molto allegro ed agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo
Academie of RPhO		
P.I. Tsjaikovski Serenade voor strijkers
Feestelijk drankje

Programmaboekje
De wereld van de Muziekwerf
concert 28 Mei 2022
Muziekwerf wordt een inspirerende
ontmoetingsplek voor Rotterdamse jongeren van
6 tot 26 jaar, van beginner tot professional en hun
publiek. Muziekwerf wil meer kinderen langer
samen muziek laten maken door een divers
aanbod van muziekgezelschappen te facilteren.
Muziekwerf is een initiatief van
Stichting Droom en Daad

