
Přední Boiský komorní orchestr 
Přední Boiský komorní orchestr se skládá z 21 hráčů na
smyčcové nástroje, kteří jsou vybráni z  10. až 12. ročníku. Od
doby založení před 10 lety měl tento komorní orchestr
možnost nastudovat a předvést mnoho vynikajících skladeb
pro komorní orchestr, jejichž podání bylo vždy mimořádně
kvalitní. Komorní orchestr se účastnil festivalu orchestrů na
Mt.Hood Orchetra Festival a v sekci komorních orchestrů
získal první místo v roce  1998, v roce 2003 a úspěch
zopakoval v roce 2004. Komorní orchestr vystupoval na
konferenci učitelů hudby ve státě  Idaho, na severozápadní
konferenci učitelů hudby , na mezinárodním festivalu
orchestrů ve městě Banff, na mezinárodním festivalu ve městě
Graz v Rakousku v roce 2000, na mezinárodním festivalu ve
městě  Stavanger v Norsku v roce 2002. Studenti z komorního
orchestru jsou zvyklí vystupovat i v malých souborech, často
jsou požádáni, aby vystupovali na různých akcích v boiském
metru. Studenti jsou podporováni v tom, aby se účastnili
konkurzů do různých uznávaných souborů a také aby
pracovali buď jako sólisté nebo v souborech, aby si tak zlepšovali svůj vlastní přednes. 16 z 22 členů
bylo vybráno pro účinkování v celostátním orchestru ve státě Idaho v roce 2004. 95% z těchto
studentů nacvičuje skladby samostatně.

Wendy Hartman získala bakalářský titul pro vyučování hudby na Boiské státní universitě
a svůj magisterský titul pro vyučování hudby na univerzitě v západní

Virginii. V současné době je dirigentkou orchestru na Boiské střední škole a na
Severní nižší střední škole. Dříve působila jako dirigentka v
začátečnickém čestném orchestru a ve studentském čestném orchestru a
jako organizátorka v celostátním orchestru ve státě Idaho a jako
prezidentka Asociace učitelů hry na smyčcové nástroje. V roce 1995 byla
ve 3.kraji státu Idaho jmenována dirigentkou roku a označena časopisem
Školní kapela a orchestr jako inovátorka v dirigování  a byla oceněna
cenou Učitel hudby roku ve státě Idaho v lednu roku 2003. Kromě toho,
že vyučuje hudbu, působila také v letech  1975 – 2003 v Boiském
filharmonickém orchestru a je členkou smyčcového kvartetu zvaného
Syringa Její muž Phil je dirigentem kapely na Stoleté střední škole v
Boise a mají spolu dvě děti – Angelu a Ryana.
 

Skladby evropského turné pro rok 2005
J.S.Bach - Koncert pro tři housle BWV 1064 – 3. věta. – Allegro
Gioacchino Rossini – Sonáta číslo 6  D dur – 3. věta  – Tempesta
Felix Mendelssohn - Oktet 1. věta – Allegro moderato ma con fuoco
Edward Elgar - Serenáda pro smyčový orchestr 
Petr Čajkovský - Souvenir de Florence – věty 1,2,4

Further info on the orchestra: www.boisehighstrings.com


