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Beste leerlingen en ouders,
Graag willen we jullie informeren over een aantal muzikale activiteiten en evenementen
binnen en buiten de muziekschool.

Beatles-avond, donderdag 23 april vanaf 19.00 uur
Ze waren en zijn een grote inspiratiebron voor veel popmuzikanten: The Beatles. Het
docententeam organiseert dit lesseizoen twee keer een speciale Beatlesavond om leerlingen
kennis te laten maken met de Beatlesmuziek.
Op donderdagavond 23 april zullen verschillende hits van The Beatles gespeeld worden door
o.a. een popband, het saxofoonensemble en het gitaarensemble. Naast deze ensembles
speelt ook een aantal solisten nummers van deze legendarische band. De avond begint om
19:00 uur en is vrij toegankelijk.

Korenconcert Muziekschoolkoren, zondag 14 juni
Met een gastoptreden van djembegroep Kobadji

Dat samen zingen een prettige bezigheid is voor jong en oud bewijst het succes van de
diverse koren die de laatste jaren binnen de muziekschool zijn opgericht. Op zondag 14 juni
organiseert de muziekschool een groot korenconcert met optredens van: kleuterkoor Zing &
Swing, het kinderkoor, het tienerkoor en twee volwassenen-koren: Popkoor Bunnik en koor
Grenzeloos. Djembe-groep Kobadji zal een gastoptreden verzorgen. Met een aantal
gezamelijke liederen zingen en spelen we het dak er af. Meer informatie over dit unieke
concert verschijnt binnenkort op de website.

Muziekschool Kinderkoor, o.l.v. dirigent Rohan Poldervaart (foto: Elmi La Haye)

Bij alle muziekschoolkoren is het mogelijk om een of twee repetities bij te wonen om kennis
te maken en sfeer te proeven (en wellicht ook mee te zingen).

Een overzicht van de muziekschoolkoren:
koor
Kinderkoor Zing& Swing
Kinderkoor 2
tienerkoor
Grenzeloos 1

Repetitiedag en tijd
Woensdag van 12.15-13.00 uur
Donderdag van 15.45-16.45 uur
Donderdag van 17.15-18.15 uur
Woensdag van 9.15-10.15 uur

Grenzeloos 2

Woensdag van 10.30-11.30 uur

The Cherry Singers

Donderdag van 13.15-15.15 uur

Popkoor Bunnik

Vrijdag van 13.15-14.45 uur

Voor wie
Kinderen uit groep 1 t/m 4
Kinderen van groep 4 t/m 8
Middelbare scholieren
Volwassenen met geen of weinig
koorervaring. Repertoire:
wereldmuziek, klassiek, lichte muziek
Volwassenen met koorervaring.
Repertoire: klassiek en jazz (incidenteel
wereldmuziek)
Volwassenen 60+, repertoire: lichte
muziek
Volwassenen, repertoire: popmuziek

Talentenjacht Music Battle Bunnik, zondag 28 juni
Meld je nu aan!
Lijkt het je leuk om mee te doen aan een muzikale en leuke wedstrijd? Muziekschool De
Kromme Rijn houdt op zondag 28 juni de Music Battle Bunnik, een muziekwedstrijd voor
kinderen en jongeren t/m 18 jaar. Speel je graag alleen, of juist in een ensemble of een
band, speel je klassieke muziek of liever popmuziek? Of zing je in een koor? In elke categorie
ben je van harte welkom om mee te doen. De muziekschool zorgt voor een prettig podium,
de jury geeft alle deelnemers na afloop een rapport mee met handige tips. En schrijf je zelf
muziek? Voor componisten en singer/songwriters zal er een speciale prijs zijn!
Meer informatie (o.a. over hoe je je kunt aanmelden) vind je op onze website:
www.muziekschoolbunnik.nl

Basisschool muzieklessen en -projecten
Dit en volgend seizoen verzorgt en organiseert de muziekschool diverse lessen en projecten
op basisscholen binnen de gemeente Bunnik. Met het project ‘Musicus in de klas’ gaan de
muziekschooldocenten naar de basisscholen en verzorgen daar een les met en over hun
instrument. Dirigent Rohan Poldervaart werkt 6 weken samen met de groepen 7 en 8 van de
Camminghaschool en Barbaraschool en studeert meerdere popsongs in. Dit project is onlangs
gestart op de Camminghaschool en hij is erg enthousiast over de zangkwaliteiten van de
kinderen. Voor de kleutergroepen start in april op de Barbaraschool het project ‘muziekkoffer’
en ook voor de groepen 3&4 en 5 t/m 7 worden er lespakketten ontwikkeld. In juni wordt er
een percussieworkshop gegeven aan de hele (Barbaraschool). De muziekschool hoopt in de
toekomst vaker en op meer basisscholen te gast te zijn om muziek te maken met de
kinderen.

Bandjesprojecten
In de periode januari t/m maart hebben twee leerlingenbandjes 8 keer samengespeeld onder
leiding van bandcoach Rohan Poldervaart. Het project werd afgerond met een spetterend
optreden in De Schoudermantel in Odijk.
In de maanden april t/m juni verzorgt de
muziekschool een tweede bandjesproject.
Gitaristen, drummers, toetsenisten
(keyboard/piano), basgitaristen en
zangers/zangeressen zijn van harte welkom
om mee te spelen. Voor iedere band geldt
een maximum aantal deelnemers. Mocht je
deze ronde niet mee kunnen spelen, meld je
dan aan voor het bandproject in het najaar.
Muziekschoolbandje, optreden in de Schoudermantel-Odijk, 14 maart (foto: Leoniek van der Vliet)

Kleurende klanken
cursus muziek en schilderen voor kinderen (door docent Marie-Paule Thijssen)
Vanaf woensdag 25 maart in Odijk (12 lessen) van 14.15-15.15 uur (bij genoeg
belangstelling vindt deze cursus op vrijdag ook plaats in Bunnik)
De cursus Kleurende Klanken is ontstaan uit mijn wens om schilderen en muziek te
combineren. Beide werelden kunnen elkaar zo prachtig aanvullen; de rijkdom van de kleuren
en de rijkdom van de klanken.
De cursus is bedoeld als creatief oplaadpunt voor kinderen, waarin er een basis wordt
gecreëerd voor fantasie, creativiteit, durf, rust, contact, vrijheid, klank, beweging, expressie,
spelend leren.
Concreet gezegd: we zingen, bewegen, luisteren naar muziek, kijken naar schilderijen,
doen voorbereidende teken-oefeningen, krijgen muzikale opdrachten die we vertalen in het
schilderen en andersom.

Diverse muziekcursussen voor jonge kinderen op vrijdag in Bunnik:
13.00-13.45 uur Kleutermuziek
13.45-14.15 uur Fluiten met Visjes (blokfluit)
14.15-14.45 uur Blokfluitbasis
Kennismaken en instappen is op ieder moment in het seizoen mogelijk. Neem van tevoren
even contact op met docent Marie-Paule Thijssen (06-28512126 of amor5267@casema.nl )

Lessen en cursussen voor volwassenen
Muziekschool De Kromme Rijn is er voor iedereen. Ook volwassenen zijn van harte welkom
om instrumentale of vocale les te nemen, om deel te nemen aan een koor of een ensemble.
Dit kan overdag, in de middag of aan het begin van de avond en in sommige gevallen ook in
het weekend. De lesduur en –frequentie kan in veel gevallen worden afgestemd op uw
wensen en mogelijkheden. Kijk op de website voor meer informatie of informeer bij de
desbetreffende docent naar de mogelijkheden.

In oktober 2014 opgericht: 60+ koor The Cherry Singers
Zingen geeft plezier aan jong en oud. In oktober 2014 zag koor The Cherry Singers voor het
eerst ‘het daglicht’ en inmiddels is de groep (van 36 zangers en zangeressen!) niet meer weg
te denken uit de muziekschool.

Het koor zingt een breed repertoire binnen
de lichte muziek (pop, swing, musical en
meer). Beginnende en gevordere zangers
en zangeressen zijn van harte welkom om
kennis te komen maken. Er is slechts 1
voorwaarde: je mag niet jonger zijn dan
60...

Koor The Cherry Singers met dirigente Marijke van der Ouderaa, januari 2015 (foto: Elmi La Haye)

Agenda Muziekschool (grote evenementen)
Donderdag 23 april
Zaterdag 6 juni
Zaterdag 13 juni
Zondagmiddag 14 juni
Vrijdag 26 juni
Zaterdag 28 juni

Beatlesavond
Vanaf 19.00 uur
Bunnik fair met o.a. podiumoptredens verzorgd door muziekschoolleerlingen
Open dag Muziekschool
van 14.30-16.30 uur
Groot Korenconcert met Muziekschoolkoren
Zomerconcert Muziekschool
Vanaf 19.00 uur
Talentenjacht Music Battle Bunnik
Van 12.00-18.00 uur

*Locatie bovenstaande activiteiten (met uitzondering van de Bunnik fair):
MFA Kersentuin, Muziekschool De Kromme Rijn, Camminghalaan 27b, Bunnik

Leerlingenuitvoeringen en –concerten
Het hele jaar door worden er leerlingenconcerten georganiseerd door de docenten en
leerlingen van de muziekschool. Voor een actueel overzicht verwijzen we je naar onze
website: www.muziekschoolbunnik.nl
We wensen onze leerlingen en koorleden de komende maanden veel plezier met het
musiceren en hopen op veel belangstelling voor de diverse uitvoeringen en optredens.
Het docententeam van Muziekschool De Kromme Rijn
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