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WE ZIJN WEER OPEN!
Beste leerlingen, ouders en koorleden,
De muziekschool is sinds 19 mei weer open! Met frisse moed worden de lessen in de
muziekschool hervat, worden er weer activiteiten gepland en heeft ondertussen de nieuwsbrief
een nieuw jasje gekregen. De komende zaterdagen, 29 mei en 5 juni, is er een gratis
proeflesmiddag waarvoor je je kunt inschrijven. Ook wordt er achter de schermen het
zomerconcert georganiseerd om het schooljaar vrolijk af te sluiten.
In deze nieuwsbrief en op de website van de muziekschool (www.muziekschoolbunnik.nl)
vindt u meer informatie over deze evenementen.
– Het docententeam van Muziekschool de Kromme Rijn
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PROEFLESMIDDAGEN
zaterdag 29 mei en 5 juni van 14.00-17.00 uur
Je bent zelf natuurlijk al bekend met de muziekschool of je volgt er zelfs al lessen, maar je kent
iemand waarvan je denkt dat die ook wel graag een muziekinstrument zou willen leren
bespelen? Dan is de proeflesmiddag op de muziekschool Bunnik de beste tip die je die persoon
zou kunnen geven! Die persoon kan daar ook verschillende instrumenten uitproberen en
ontdekken welke het beste bij hem of haar past. Ook voor degenen die al een instrument
bespelen is het misschien wel leuk om eens een ander instrument onder begeleiding uit te
proberen.
Op zaterdagmiddag 29 mei en 5 juni opent de muziekschool haar deuren voor een gratis
proefles van 20 minuten op een instrument naar keuze (maximaal 2 proeflessen per persoon).
Let op: de docenten zijn op één van de twee middagen aanwezig.
Zaterdag 29 mei:
keyboard, cello, saxofoon, trompet, harp, klarinet, blokfluit en elektrische gitaar.
Zaterdag 5 juni:
blokfluit, viool, drums, akoestisch gitaar.
Je kunt je voor een proefles opgeven door een mailtje te sturen naar:
info@muziekschoolbunnik.nl Daarna ontvang je informatie over het tijdstip van de les/lessen.
I.v.m. de coronaregels kunnen we alleen bezoekers ontvangen die gereserveerd hebben en
mogen kinderen worden begeleid door maximaal 1 ouder. Ook volwassenen met muzikale
ambities zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deze proeflessen.
Voor een volledig overzicht van het aanbod van muziekschool De Kromme Rijn verwijzen we je
naar de website: www.muziekschoolbunnik.nl
De twee proeflessenmiddagen vinden plaats in de MFA Kersentuin, Camminghalaan 27b in
Bunnik. Vervolglessen blokfluit worden ook aangeboden in Odijk en Werkhoven.

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
onze website: www.muziekschoolbunnik.nl en onze facebookpagina
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KLEUTERMUZIEK (4-5 jr)
We mogen weer live starten…
HOERA!

Wie doet er nog 5 lessen mee ?
1, 8, 15, 22, 29 juni 2021
Dansend en zingend de wereld van muziek beleven,
met veel liedjes, beweging, instrumenten, nota?e en meer!
Dinsdag 15.15-16.00 uur
Muziekschool loca?e Bunnik, Podiumzaal

Meer informaJe:
Docente Marie-Paule Thijssen
06-28512126 | amor5267@casema.nl

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
onze website: www.muziekschoolbunnik.nl en onze facebookpagina
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DOCENTENBERICHT
Na een lange lange tijd Zoom les, Whatsapp les of anderszins via een scherm, mogen we weer
live lessen! Ik verheug mij erop, en met mij -bijna- alle leerlingen! Wat was het een bijzondere
tijd! Het was best een lange periode dat de deuren van de muziekschool gesloten waren, aan de
andere kant gingen er voor mij allerlei deuren open van jullie huiskamers.
Overal kon ik een kijkje nemen naar de instrumenten waar jullie op spelen: mooie oude piano's,
hele nieuwe piano's, elektrische piano's, piano's die een kwarttoon lager gestemd zijn dan
gebruikelijk…. En dan de plek waar ze staan: meestal middenin de woonkamer, de elektrische
instrumenten stonden soms ook op de slaapkamer, en bij Leo stond zijn keyboard -bijna- elke
les in een andere kamer! Met alle thuiswerkers zijn alle kamers in huis druk bezet...
In het begin was het voor iedereen wennen, les via een scherm, maar al spoedig raakte je er
aan gewend. Zelfs een aantal jonge kinderen konden zelfstandig inloggen, en konden goed met
de camera overweg: soms hadden jullie zelfs goeie tips voor mij!
Het grote voordeel was dat iedereen al “in de houding” zat: De computer stond aan, ingelogd in
mijn wachtkamer, de boeken stonden op de lessenaar, en de leerlingen waren alert en
“aanwezig”! Sommige ouders hebben de pianobegeleidingen voor hun rekening genomen: die
moesten ook even aan de bak met oefenen! Maar wat een plezier zag ik!!
Naast het ongemak wat er natuurlijk ook was, tonen wij mensen toch een groot
aanpassingsvermogen, en een enorme flexibiliteit! Mijn roosters werden regelmatig gewijzigd
vanwege scholen en BSO's die wel/niet open/gesloten waren. Middelbare school roosters werden
regelmatig gewijzigd....Huisgenoten werden soms de kamer uitgebonjourd, of moesten zich een
beetje stil houden. Soms hoorde ik de keukengeluiden op de achtergrond, ”ja dat is de mixer die
je hoort”! Het is de kunst om van het ongemak iets moois te maken….. Wat een medewerking
heb ik van jullie, ouders en leerlingen, gehad! Daar ben ik jullie zeer dankbaar voor! Met ouders
had ik af en toe ook even contact: een zwaai, een groet: ik zal jullie missen! Vanaf nu zie ik
alleen de leerlingen weer.
Ik verheug me op de live lessen, het samenspelen en het samen improviseren! Al zal ook dat
weer even wennen zijn: vergeet je boeken niet mee te nemen: soms al 's ochtends vroeg naar
school! ;-)
Tot weerziens allemaal!

– Carlijn Budde, docent piano

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
onze website: www.muziekschoolbunnik.nl en onze facebookpagina
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AGENDA MUZIEKSCHOOL
periode mei t/m juni 2021

Zaterdag 29 mei

14.00-17.00 uur

gratis proeflesmiddag

Zaterdag 5 juni

14.00-17.00 uur

gratis proeflesmiddag

Zondag 20 juni

zomerconcert

Muziekschool “de Kromme Rijn”
Gebouw MFA Kersentuin, Camminghalaan 27b te Bunnik

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
onze website: www.muziekschoolbunnik.nl en onze facebookpagina
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