Nieuwsbrief
Januari 2021
Beste leerlingen, ouders en koorleden,
Inmiddels hebben we de eerste lichte sneeuwval gehad en schijnt de somberste dag, de blauwe
maandag, van het jaar ook alweer achter de rug te zijn. We kunnen alleen nog maar vooruit!
Ondanks de lockdown gebeuren er toch hele mooie dingen in de muziekschool. Zo wordt er door
docenten creatief gewerkt aan online lessen, gaan er in het voorjaar nieuwe cursussen van start, is er
een oud-leerling van de muziekschool op tv geweest met zijn eigen compositie, en zoekt het bestuur
van Stichting Muziekschool Bunnik een nieuw bestuurslid. In deze nieuwsbrief vind je informatie over
de gang van zaken binnen de muziekschool.
– Het docententeam van Muziekschool De Kromme Rijn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw bestuurslid gezocht
Het bestuur van de Stichting Muziekonderwijs Gemeente Bunnik is op zoek naar een nieuw
bestuurslid. Thomas Röckmann is jaren geleden lid van het bestuur geworden, omdat zijn kinderen
muziekonderwijs volgden. Nu de kinderen ouder zijn en hun muzikale activiteiten niet meer op de
muziekschool uitvoeren wil Thomas om begrijpelijke redenen terugtreden uit het bestuur. Het bestuur
bestaat uit slechts drie leden, dus we willen graag een vervanger voor Thomas verwelkomen. Het zou
heel fijn zijn wanneer een ouder van een kind dat nu op de muziekschool zit als bestuurslid zijn of
haar steentje bij zou willen dragen aan het goed functioneren van de muziekschool. We zoeken met
name een ouder, omdat daarmee de leerlingen (waarvoor we het allemaal doen) direct
vertegenwoordigd zijn in het bestuur en daardoor het contact met hen zo direct mogelijk is.
Het bestuurswerk kost niet veel tijd. Er zijn enkele vergaderingen per jaar, met daarnaast in
voorkomende gevallen beperkte activiteiten.
Kom jij ons bestuur versterken? Meld je dan aan bij Jan Lammers (tel. 06 12553243)
– Bestuur Stichting Muziekonderwijs Gemeente Bunnik

------------------------------------------------------------------------------------------

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

OUD LEERLING OLAV RADEMAKER WINT COMPOSITIE PRIJS!
– Door Carlijn Budde
Olav is een oud pianoleerling van onze school, hij had pianoles
bij mij. Hij heeft auditie gedaan met een eigen compositie “Pluk”
bij het Nederlands Blazers Ensemble (NBE). Het NBE schrijft
ieder jaar een compositie wedstrijd uit voor jongeren tot 18
jaar. De composities van drie finalisten worden bewerkt door en
voor het NBE, en worden samen met de jonge componisten
uitgevoerd, op het nieuwjaarsconcert dat jaarlijks vanuit het
Concertgebouw in Amsterdam op 1 januari op tv wordt
uitgezonden.
Het thema van 1 januari was: Sta Op! “Nu even niet over
corona. Sta Op! Pak een stuk papier, een instrument of je
computer. En componeer dan een stuk voor iemand, voor een
idee, of voor iets dat het verdient om muziek voor te maken.
Iets waar je voor op wilt staan, of zelfs voor in opstand wil
komen. De kinderen van Lesbos, je oma, smeltend ijs van
Groenland, toch de IC-artsen, K-pop, #blacklivesmatter, iets dat
wel een standbeeld verdient. Hoe verrassender en opstandiger
je idee hoe krachtiger. Met tekst, zonder tekst, gearrangeerd
door het NBE, of alleen een mooi liedje. Alles kan en alles mag.”

PLUK!
“Opstaan
is
een
van
de
belangrijkste dingen van de dag.
Als je niet opstaat, dan blijf je de
hele dag in je bed liggen en
hoewel dat misschien ook wel
lekker klinkt, is het juist goed om
fris en fruitig de dag te beginnen.
Sta op en wees actief, sta op en
geniet van het leven, want er is
zo veel te beleven. Ook als het
even tegen zit, kan er een
heleboel wél. Om het opstaan wat
makkelijker te maken, heb ik een
stuk gecomponeerd dat bomvol
zit met positieve energie. Opstaan
gaat vanzelf door deze vrolijke
melodie.”

Olav is heel ver gekomen: hij hoorde net niet bij die
laatste 3 finalisten, maar heeft wel een hele mooie prijs
gewonnen! Moeder Jeannette en vader Stijn zijn
supertrots natuurlijk!
Dit schrijven ze over Olav:
“Olav is na het componistenweekend net niet doorgegaan
naar de laatste ronde, maar Olav heeft een hele leuke dag
gehad en de repetitie ging supergoed. Enne…tweeling-zus
Mila heeft haar viool weer afgestoft om mee te spelen in
Olavs stuk. Dat is natuurlijk ook een leuke bijkomstigheid.
Dus geen concertgebouw dit jaar… (misschien volgend
jaar, met publiek, wel zo leuk!) Maar hij heeft wel
onderstaande compositieprijs gewonnen, dus we zijn
sowieso heel trots (dat waren we al).

KONINKLIJK CONSERVATORIUMPRIJS VOOR JONGE COMPONISTEN
Deze prijs van het Koninklijk Conservatorium (KC) in Den Haag is in het leven geroepen voor jonge
componisten die meedoen aan Op weg naar het Nieuwjaarsconcert; jonge mensen die tijdens de
compositiewedstrijd van het NBE laten zien dat zij talent én al enige vaardigheid en kennis hebben
op het gebied van componeren en arrangeren. De prijs bestaat uit compositieworkshops die gegeven
worden door componist Reza Namavar, docent compositie aan het KC.”
Beste Olav,
We feliciteren je van harte met deze fantastische prijs!! We hopen natuurlijk dat dit een stimulans
zal zijn om volgende keer weer mee te doen! En dat we je dan bij het nieuwjaarsconcert van 2022
op tv mogen zien schitteren!!Geniet van je prijs: van de workshops bij Reza Namavar!! We hopen
dat we er iets van mee gaan krijgen! Heel veel plezier en succes!(En ik ben ook heel trots op je!! :-))
Beste leerlingen van de muziekschool:
Hou het NBE in de gaten: zo rond september/oktober schrijven ze weer een compositiewedstrijd uit
voor 2022: wie weet doe jij ook mee? Geef je in elk geval op voor de nieuwsbrief van het NBE, dan
ben je op de hoogte! https://nbe.nl/compositiewedstrijd
–Carlijn Budde, docent piano
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Gitaarensemble Kerstconcert
"Het was zo bijzonder dat we nèt voor de nieuw opgeschaalde lock-down nog even met zijn 16en op het podium een 8
stemmige Canon konden spelen. Niet alleen was het 8-stemmig maar ook nog stemmig genoeg voor een goed
kerstgevoel samen."
– Rob Kietselaer en Ruud Harte, docenten gitaar
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De muziekschoolkoren (voor volwassenen) zingen thuis
De afgelopen tien maanden hebben de muziekschoolkoren zich van hun beste kant laten zien.
Met wisselende mogelijkheden en onmogelijkheden zijn allerlei alternatieven voor de oude manier
van samen zingen uitgeprobeerd en uitgevoerd. We hebben buiten gezongen op afstand van elkaar,
in de dorpskerk op een nog grotere afstand van elkaar. We hebben vanaf maart wekelijkse
onlinerepetities gehad, een online cursus muziektheorie.
Vlak voor de kerst was er voor koor Grenzeloos een ‘luisterkoorbijeenkomst’ in de dorpskerk.
Gedurende een uur kregen koorleden uitleg bij fraaie koorwerken met de bladmuziek in de hand en
luisterden we vervolgens met elkaar naar die mooie muziek. Het was fijn om elkaar weer even
(alweer op afstand) te zien en te spreken en het plan was om dit voor en met alle
muziekschoolkoren te doen. Maar vlak daarna volgde de huidige lockdown en was samenkomen niet
meer mogelijk. Tijd voor het volgende plan.
Na de kerstvakantie hebben we de onlinerepetities weer opgepakt. Dirigent Marijke van der Ouderaa
verzorgt een half uur online stemvorming en aansluitend drie kwartier repetitie. Naast het
koorrepertoire zingen we ook bekende popnummers eenstemmig omdat dat iets meer voldoening
geeft dan steeds in je eentje je eigen stem zingen. Bij de meeste koorwerken heeft Marijke
begeleidingen
opgenomen
en
meerstemmige
audiobestanden
ingezongen
zodat
de
koorzangers/zangeressen thuis ook de andere stemmen kunnen horen (of in ieder geval de dirigente
in meervoud). Daarnaast zijn de koren (Grenzeloos, The Cherry Singers en Popkoor Bunnik) de
komende weken bezig met het opnemen van een koorfilmpje. Iedereen zingt thuis zijn/haar eigen
koorstem in met een mobieltje en stuurt dit op naar de dirigente. Zij maakt van alle inzendingen een
audiobestand zodat er ineens weer een koor klinkt en verwerkt de beelden in een koorfilmpje. In
februari zal het resultaat te bekijken en te beluisteren zijn.
Net als iedereen kijken we uit naar een versoepeling van de maatregelen en mogelijkheden om
elkaar weer te zien en om samen te zingen. Als iets helder is geworden de afgelopen periode dan is
het wel hoe fijn het is om in een koor te zingen.
Componist Georg Philipp Telemann zei het eeuwen geleden al: Zingen is de basis van alle muziek.
– Marijke van der Ouderaa, dirigent koren voor volwassenen
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Start nieuwe cursussen op Muziekschool de Kromme Rijn
Peutermuziek
Kleutermuziek

Start woensdag 3 maart
8.40-9.25 & 9.40-10.25 uur
Start dinsdag 2 maart
15.15-16.00 uur

Doe je mee?
Geef je snel op want max 6 plekjes per groep beschikbaar.
Informatie en opgave bij Marie-Paule Thijssen
amor5267@casema.nl

…Een paar indrukken van het afgelopen jaar…

Lichtjes bij de kerstboom
met het liedje ‘Oh denneboom’
…én nog even zwaaien
naar elkaar!

Alle keukengerei
en instrumenten
die je maar hebt op tafel
en schudden maar
op de muziek!

Trommelen op een
eigen gemaakt drumstel
van dozen en pollepels
als trommelstokken
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Wie kent het verhaal van Koning Winter?
Koning Winter woont op de Noordpool in een paleis van ijs.
Als hij aan het werk is en rondgaat met zijn staf van ijs; alles wat hij aanraakt wordt ijs.
Zelfs in zijn lange baard zitten ijspegels en je hoort ze tingelen als hij eraan komt!
Thuis maakten kinderen een ‘wind-chime’ van oude sleutels en andere eenvoudige materialen; een
instrument om de ijspegels uit de baard van Koning Winter uit te drukken.

IJspegels in de baard van Koning Winter
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Video Open Dag
Op 19 september 2020 vond de Open Dag van de muziekschool Bunnik plaats (geheel volgens de
regels van het RIVM om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan). Onze docenten stonden
klaar om kennis te maken met toekomstige leerlingen en ze een kijkje te geven in hoe een muziekles
eraan toe gaat. Heb je het gemist en ben je benieuwd hoe het eruit zag? Bekijk de video op
onderstaande link:
https://youtu.be/YahNGQJ5tD8
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Agenda Muziekschool
periode januari t/m juni 2021

Muziekschool “De Kromme Rijn”
gebouw MFA Kersentuin, Camminghalaan 27b in Bunnik

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

