PREDAVANJE ZA
TROBILA

Perry Hoogendijk
tubist
Concergebouw orkestra

PERRY HOOGENDIJK, rojen leta 1971 v Zeistu
na Nizozemskem, je pri devetih letih začel igrati
tenorsko tubo pri svojem očetu. Kasneje se je
preusmeril v basovsko tubo in obiskoval
konservatorij Hilversum, kjer je julija 1993
diplomiral kot nastopajoči umetnik in učitelj
glasbe.
Študij je nadaljeval v Nemčiji na konservatoriju
v Essnu in Detmoldu. Študiral je pri Hansu
Nicklu, solo tubistu simfoničnega orkestra WDR
v Kölnu. Poleg tega je Perry odpotoval v ZDA,
kjer je študiral pri Gene Pokornyju, Rexu
Martinu in Charlieju Vernonu ter sodeloval tudi
na enem izmed zadnjih mojstrskih tečajev
legendarnega tubista Arnolda Jacobsa.
Julija 1997 je svetovno znani solist na tubi
Roger Bobo Perryja kot "mladega vzhajajočega
umetnika" povabil na mednarodno konferenco
tubistov v italijanski Rivi Del Garda. Decembra
1999 je osvojil tretjo nagrado na mednarodnem
tekmovanju za solo tubo v Sydneyju v Avstraliji.
Od septembra 1996 do septembra 2004 je bil
član simfoničnega orkestra North Holland
Philharmonic Orchestra, Haarlem. Septembra
2004 se je pridružil Kraljevemu orkestru
Concertgebouw Amsterdam in postal profesor
na konservatoriju Sweelinck v Amsterdamu.
Perry je ostal na teh položajih vse do danes.
Pogosto je nastopal kot solist z amaterskimi
pihalnimi zasedbami in je aktiven kot trener in
učitelj nizkih trobil. Februarja 2006 je bil
gostujoči učitelj za predmet Tuba v razredu
Rexa Martina na univerzi Northwestern v
Chicagu v ZDA.

V zadnjem času se trudi, da bi razširil solistični
repertoar za tubo. To je privedlo do številnih
novih skladb za solo tubo in pihalne orkestre ter
do produkcije njegove prve samostojne
zgoščenke "Quicksilver".
Leta 2018 je Perry Hoogendijk za šest mesecev
"zamenjal" položaj s tubistom orkestra Sydney
Symphony, Stevom Rosséjem, kar je bila
edinstvena izkušnja izmenjave za oba
glasbenika.

Predavanje je namenjeno učencem,
dijakom in študentom ter
profesorjem.
1. september 2021
na Konservatoriju za glasbo in balet
Ljubljana
Rok prijave do 27. 8. 2021.

http://www.kgbl.si/prijavnica
Cena obiska tri urnega predavanja je 30 €
oziroma 20 € za učence KGBL.
Po končanem predavanju boste prejeli na dom
položnico za plačilo.
Dodatne informacije so na voljo na
tel. št. +386(0)40452450 ali po
e-pošti: uros.vegelj@kgbl.si

