Tryater zoekt:

ERVAREN AMATEUR-TROMBONISTEN

Voor de grote locatievoorstelling Under Wetter (12 mei t/m 9 juli) zoeken Tryater en
dansgezelschap Ivgi&Greben ervaren trombonisten die de muziek van componist
Sytze Pruiksma kunnen uitvoeren. Je speelt op vrijwillige basis mee tijdens de
voorstellingen op de ijsbaan van Wergea en op Terschelling/Oerol. In totaal is er plek
voor zo’n tien tot vijftien musici (twee of drie musici per partij); per voorstelling spelen
er vijf trombonisten onder leiding van een professionele trombonist (Brandt Attema /
Sebastiaan Kemner).

Wat is je profiel?
• Je bent een ervaren amateurtrombonist;  
• Je hebt les gehad en bezit minimaal diploma B (liefst C);  
• Je woont het liefst in of nabij Friesland;
• Je vindt het leuk om onderdeel te zijn van een bevlogen groep makers en spelers.
Wat bieden wij?
• Een masterclass van Brandt Attema op zaterdag 9 april;
• Een te gekke ervaring bij een grote openluchtproductie, met professionele medemusici, acteurs, dansers, figuranten en medewerkers;
• Reiskostenvergoeding;
• Catering op de momenten dat dit nodig is;
• Indien nodig: verblijf op Oerol, Terschelling (in overleg).

Beschikbaarheid
Je bent beschikbaar op:
• 9 april van 10.00 tot 16.00 voor de masterclass van Brandt Attema;
• 16 april van 10.30 tot 16.00, 24 april van 10.30 tot 15.00 en 1 mei van 13.00 tot 16.00
voor de repetities met Brandt Attema of Sebastiaan Kemner;
• Minimaal de helft van de volgende data: 5, 6, 7, 9, 10 en 11 mei, allemaal in de
avonduren;
• En voor liefst alle - maar minimaal tien - voorstellingen van Under Wetter. Alle data zijn
te vinden op onze website: https://tryater.nl/programma/underwetter/.
Mocht je andere trombonisten weten die de partij met jou zouden willen delen of die ook
willen meedoen: laat het weten en deel deze oproep!
Deadline
Wij ontvangen jouw reactie (inclusief motivatie) graag uiterlijk maandag 14 maart.
Vervolgens wordt er persoonlijk contact met je opgenomen.
Aanmelden kan via de onderstaande link:
https://forms.gle/ASCppMjo9yN3ZrRg7

