Γίνετε
μέλος της
κοινότητας των θιασωτών
των χάλκινων μουσικών
οργάνων, που συμπεριλαμβάνει
εκτελεστές, ιστορικούς,
Τα ενδιαφέροντα της HBS, συμπεριλαμβάνουν ολόκληρο το εύρος της
κατασκευαστές μουσικών οργάνων,
παλιάς μουσικής για χάλκινα όργανα, όπως επίσης και της βιβλιογραφίας
συντηρητές μουσικών οργάνων,
και της ιστορικά τεκμηριωμένης εκτέλεσης μουσικής, από την
συνθέτες, ερασιτέχνες και
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβάνοντας τη φυσική τρομπέτα, το
πολλούς άλλους από όλον τον
φυσικό κόρνο, το παλιό τρομπόνι, το κορνέτο, τον
κόσμο και από ποικίλα
οφίαυλο,
το
φλικόρνο
με
κλειδιά,
την
τρομπέτα
Λάβετε το
περιβάλλοντα.
με
κλειδιά,
το
παλιό
κόρνο
με
βαλβίδες,
τα
χάλκινα
Historic Brass Toόργανα του 19ου αιώνα και την εξέλιξη της τζαζ.
Η Historic Brass Society (HBS) είναι μία διεθνής κοινότητα
επαγγελματιών και ερασιτεχνών εκτελεστών, ερευνητών,
κατασκευαστών μουσικών οργάνων και φίλων των χάλκινων ιστορικών
πνευστών.

day (ηλεκτρονικά) και
το Historic Brass Society H HBS εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό με κριτές, The Historic Brass SocieJournal (έντυπο) και
ty Journal, καθώς και άρθρα και κριτικές στο πολύγλωσσο ενημερωτικό δελτίο
της
Historic Brass Today.
κρατήστε επαφή.

Η HBS, επίσης, διοργανώνει συνέδρια για τα χάλκινα μουσικά
όργανα και στηρίζει ειδικές συνεδρίες μελέτης, σε συνεργασία με
Μοιραστείτε
άλλους οργανισμούς. Συντηρεί φοιτητικό ταμείο ενίσχυσης, το οποίο παρέχει βοήθεια
τις φωτογραφίες
σε νέους ανθρώπους που επιθυμούν να συμμετέχουν σε συνέδρια.
Η HBS έχει καθιερώσει το Christopher Monk Award, ένα ετήσιο βραβείο το οποίο
απονέμεται σε έναν δικαιούχο για την εξαιρετική συμβολή του στις ακαδημαϊκές
γνώσεις της παλιάς μουσικής για χάλκινα πνευστά.

και τα βίντεο στα
Facebook,
Instagram και
YouTube.

Γίνε μέλος: Φοιτητές και Άτομα Τρίτης Ηλικίας $35, Τακτική Συνδρομή $42, τριετής
συνδρομή στην ειδική τιμή $110. Επικοινωνία: membership@historicbrass.org.
Μοιραστείτε
Για εθελοντική συμμετοχή: ηγετικοί ρόλοι στην HBS χρειάζονται πάντα,
τις ιδέες και τα
όπως και θέσεις σε επιτροπές.
ενδιαφέροντά σας και
© The Historic Brass Society 2021,
αποκτήστε εκδοτική εμπειρία,
https://historicbrass.org
Ενημερωθείτε για
υποβάλλοντας προς δημοσίευση
μελλοντικές εκδηλώσεις
σε κάποια από τις εκδόσεις μας.

και αποκτήστε επαφές
στην περιοχή σας.

