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Laatste nieuwsberichten van dit seizoen!
– het docententeam van Muziekschool de Kromme Rijn

Bericht van het DB
Dit schooljaar is wederom een jaar geweest
waarin we te maken hebben gehad met de
gevolgen van de corona pandemie. Gelukkig is
een lange lockdown ons bespaard gebleven en is
het gelukt om de meeste activiteiten van de
muziekschool door te laten gaan. Na de zomer
beginnen we vol goede moed aan het nieuwe
seizoen en we hebben het vertrouwen dan ook
weer veel muzikale activiteiten te kunnen doen.
Corona heeft niet alleen invloed gehad op
muzieklessen en muzikale activiteiten maar ook
in het dagelijks leven hebben we er veel mee te
maken. Een aspect hiervan is dat veel dingen
duurder geworden zijn. De maatschap heeft om
deze reden besloten de tarieven te verhogen
voor het seizoen 2022-2023. De nieuwe tarieven
zijn te vinden op www.muziekschoolbunnik.nl/
tarieven/.

Op 17 juni hebben we weer kunnen genieten
van een ouderwets zomerconcert. Naast dat
deze avond een presentatie moment was voor
leerlingen en docenten, was dit ook een moment
voor de muziekschool om betrokkenheid te
tonen met de situatie in Oekraïne. Dankzij de
inzet van een aantal betrokken collega's hebben
we het zomerconcert kunnen omdopen tot een
succesvol benefietconcert. De opbrengst wordt
verder in deze nieuwsbrief toegelicht door de
organisatie.
Fijne zomer en tot in het nieuwe seizoen!
Groeten namens het voltallige docententeam.
– Dagelijks Bestuur

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
onze website: www.muziekschoolbunnik.nl en onze facebookpagina
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Kinderkoren nieuws
De kinderkoren staan vanaf volgend seizoen onder leiding van dirigent Susanne van Althuis. Voor
sommigen een goede bekende, voor anderen een nieuw gezicht. De docenten van de muziekschool
zijn blij dat zij ons team komt versterken vanaf september 2022!

Donderdag:
15.30 – 16.00 Eigenwijs (4 – 7 jr.)
16.00 – 16.45 Zing & Swing (7 – 9 jr.)
17.00 – 18.00 High 5 (9 – 12 jr.)
Bericht van Susanne:
Na een jaar er tussenuit te zijn geweest en mijn studie in Denemarken (bijna) te hebben afgerond
ben ik weer terug in Nederland. Ik kijk er erg naar uit om mijn werk bij de jeugdkoren weer op te
pakken, om oude gezichten, collega’s en leerlingen, weer terug te zien. Ook ben ik benieuwd welke
nieuwe kinderen zich hebben aangesloten bij de jeugdkoren. In Denemarken heb ik me laten
inspireren door de plaatselijke jeugdkoren, dus ik zit vol ideeën en ik heb zin om de jeugdkoren
Bunnik naar een volgend niveau te tillen!
Voor vragen over en aanmelding voor de jeugdkoren kunt u mailen naar:
jeugdkorenbunnik@gmail.com
Belangrijke data jeugdkoren:
1 september
Eerste repetitie nieuwe seizoen *
22 september
Open lessen jeugdkoren – Iedereen is welkom. Aanmelden voor de open
lesdag kan door een mail te sturen naar jeugdkorenbunnik@gmail.com.
Vermeld naam en leeftijd leerling zodat deze in de juiste groep kan worden
geplaatst.
* Enkel voor leerlingen die al ingeschreven staan bij de
jeugdkoren. Wil je een keer proberen voordat je je
inschrijft? Kom dan naar de open lessen van de jeugdkoren
op 22 september.

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

Op het succesvolle Benefietconcert voor Oekraïne van vrijdag 17 juni j.l. is
maar liefst €671,10 opgehaald! Er is door leerlingen en koorleden naar
hartelust voor jullie gespeeld, gezongen en gedanst en dat mocht zeker wat
kosten. We maken het mooie bedrag met groot genoegen over aan giro 555
van de samenwerkende hulporganisaties voor Oekraïne.
Namens de organisatie dank aan alle gulle gevers: Дякую !

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