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Meld je nu aan voor een masterclass voor koper- en 
houtblazers gegeven door de fenomenale Canadese 
pionier op de tuba, David Kutz. Naast het geven 
van solorecitals door heel Europa en de VS is David 
zeer actief in diverse kamermuziek ensembles, een 
veelgevraagd tubaïst bij orkesten en als docent geeft 
hij masterclasses op conservatoria zoals in Den Haag 
en Amsterdam. Een unieke kans om een les te volgen 
van David als deelnemer of toehoorder!

Er is plek voor slechts 6 solisten of ensembles in  
de masterclass, dus meld je snel aan! 

Wat?
Masterclass koper- en houtblazers door tubaïst  
David Kutz. 

Voor wie? 
De masterclass staat open voor conservatorium-
studenten, jong talent en gevorderde amateurs,  
zowel solisten als ensembles. Als je een amateur 
bent, raden wij je sterk aan om een aanbeveling  
van een docent mee te sturen.

Wanneer?
Zaterdag 7 november 2015, 10:00-18:00 uur

Waar?
Regentenzaal van het Dr. Sarphatihuis,  
Roeterstraat 2, 1018 WC Amsterdam

Prijzen? 
1 50 voor solisten.
1 90 voor ensembles.

Beide prijzen zijn inclusief toegang tot het concert 
Pure Imagination op zondag 15 november 2015 in 
de Zuiderkerk te Amsterdam. Dit concert met een 
wervelend niet alledaags programma wordt gegeven 
door David Kutz - tuba en cimbasso, Nando Russo 
- percussie, Pamela Smits - cello en Maarten den 
Hengst - piano.  Meer informatie over dit concert en 
de serie is te vinden op www.vriendenconcerten.nl

De entree masterclass is voor toehoorders gratis. 

Meer over tubaïst David Kutz…
David is geboren in Toronto en woont sinds 2003 
in Nederland. Hij speelde bij orkesten als het 
Saint Louis Symphony Orchestra, het Koninklijk  
Concertgebouworkest, de Zürich Opera en het 
Symphonie orkest van Singapore. Momenteel is hij 
de solo tubaïst van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest. 

David is ook zeer actief in divers kamermuziek-
ensembles, waaronder het Doelen Ensemble, 
Asko|Schönberg, NedPhO-koperkwintet en zijn 
duo met slagwerker Nando Russo. David heeft 
opgetreden op de Internationale Tuba en Euphonium 
Conferentie, op het Kamermuziekfestival in 
Ottawa, Canada en op de Uitmarkt en tijdens het 
Prinsengrachtenfestival. Zijn debuut CD Pure 
Imagination wordt in het najaar van 2015 in de 
Kleine Zaal van het Concertgebouw gepresenteerd.

David studeerde aan de Queen Universiteit in 
Kingston Ontario en de McGill Universiteit in 
Montreal. In 2003 promoveerde David aan de 
Northwestern Universiteit in Chicago en ontving er 
zijn doctorstitel in Music Performance en Music 
Pedagogy. Hij studeerde bij Rex Martin, Gene 
Pokorny, Dennis Miller en de legendarische pedagoog 
Arnold Jacobs.  
David is Yamaha International Performing Artist. 

Interesse?
Meld je dan voor 1 november 2015 aan via het 
aanmeldingsformulier. We kijken uit naar je 
aanmelding!

De masterclass wordt georganiseerd door de 
Stichting Vriendenconcerten. Kijk voor meer 
informatie op www.vriendenconcerten.nl

Apply now for the masterclass for brass and wind 
instruments by the phenomenal Canadian pioneer for 
the tuba, David Kutz. The solo tuba player with the 
Netherlands Philharmonic Orchestra, he is also busy 
giving solo recitals throughout the U.S. and Europe. 
David performs regularly in several chamber music 
ensembles and is well in demand as tuba player 
with renowned orchestras. As a teacher he gave 
masterclasses to students at the conservatories of 
The Hague and Amsterdam.  

Only 6 slots are available for soloists or ensembles,  
so apply soon!

What?
Masterclass brass or wind instruments by tuba player 
David Kutz.

Who can apply?
Conservatory students, young talent and advanced 
amateurs. Both soloists and ensembles can apply.  
If you are an amateur we strongly advise you to send 
a recommendation of a teacher!

When?
Saturday, November 7, 2015. 10:00 am  
to 18:00 pm

Where?
Regentenzaal of the Dr. Sarphatihuis,  
Roeterstraat 2, 1018 WC Amsterdam

Application fee?
1 50 for soloists.
1 90 for ensembles.

Both fees include free admission to the concert 
Pure Imagination on Sunday the 15th of November 
2015 at the Zuiderkerk in Amsterdam by David Kutz 
- tuba, Nando Russo - percussion, Pamela Smits - 
cello and Maarten den Hengst - piano.  

Free entrance masterclass for public.

More about tubaist David Kutz...   
David Kutz was born in Toronto and has been 
living in the Netherlands since 2003. He played in 
orchestras like the Saint Louis Symphony Orchestra, 
the Royal Concertgebouw Orchestra, the Zürich 
Opera and the Symphony Orchestra of Singapore. 
Currently he holds the position of solo tuba at the 
Netherlands Phiharmonic Orchestra. 

David is very active as a chamber musician as well. 
He regularly performs with ensembles like the Doelen 
Ensemble, Asko|Schönberg, the NedPhO-brass 
quintet and his duo with percussionist Nando Russo. 
David has performed at the International Tuba and 
Euphonium Conference, the Chamber music festival  
in Ottawa, Canada, the Uitmarkt in Amsterdam and 
at the Prinsengrachtfestival. His debut CD Pure 
Imagination will be presented at the Chamber Hall of 
the  Concertgebouw in Amsterdam (Nl). 

David studied at the Queen University in Kingston 
Ontario and at the McGill University in Montreal.  
In 2003 David completed his PhD at the 
Northwestern University in Chicago. His teachers 
have included Rex Martin, Gene Pokorny,  Dennis 
Miller and the legendary pedagogue Arnold Jacobs. 
David is a Yamaha International Performing Artist.

Interested? 
Apply before the 1th of November 2015 through 
the application form. We are looking forward to your 
application!

The masterclass is organised by Stichting 
Vriendenconcerten. 
For more information, check our website: 
www.vriendenconcerten.nl

 Masterclass David Kutz
7 november 2015
 10:00-18:00 UUR



Naam / Name 

Voornaam / First name 

Leeftijd / Age 

Adres / Address  

Telefoonnummer / Telephone 

E-mail 

Kosten / Fee:

Solisten / Soloists: € 50,00

Ensembles: € 90,00

Welke stukken (max. 2) wil je spelen tijdens de masterclass?

What pieces (max. 2) would you like to play at the masterclass?

Hoeveel jaar speel je al? / How many years have you played your instrument?

Docenten / Teachers 

Let op: als je een amateur bent, raden we je sterk aan een aanbeveling van een docent mee te sturen! 

Please note: if you are an amateur we strongly advise you to add a recommendation of your teacher! 

Conservatorium / Conservatory 

 David Kutz / Masterclass brass and wind instruments 2015  
 AANMELDINGSFORMULIER / APPLICATION FORM  
 To be filled out in either English or Dutch
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U kunt zich aanmelden door een 
aanmeldingsformulier te sturen naar:
You can apply through sending an 
application form to: 
masterclass@vriendenconcerten.nl 

Of per post/ Or by snail mail:
Stichting Vriendenconcerten
Boerhaaveplein 71 
1091 DH Amsterdam

U kunt zich ook online aanmelden via 
www.vriendenconcerten.nl
You can also apply online through  
www.vriendenconcerten.nl

 

Betaling graag op bankrekening naar:
Payment of application fee by bank 
transfer to:
Naam/Account Name: Stichting 
Vriendenconcerten 
Bankrekening/Account Number: 
ABN AMRO: NL45 ABNA 0537 6046 93

Onder vermelding van/Specification: 
Masterclass David Kutz 2015 + name 
applicant

Sluitingsdatum aanmelding is  
1 november 2015!
The application deadline is 1 November, 
2015!

Er is een gelimiteerd aantal plekken 
beschikbaar voor de workshop. 
Deelnemers worden geïnformeerd 
over hun plaatsing kort nadat de 
aanmeldingstermijn is gesloten. 
Deelname is alleen geldig na bewijs van 
betaling!

There are limited places available in the 
masterclass. Applicants will be notified 
of their placement shortly after the 
registration deadline is closed. Please 
note that participation is only possible 
after receipt of payment!


