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Beste leerlingen, ouders en koorleden,
De lente is begonnen en daarmee staan de activiteiten binnen de muziekschool ook op de
planning. Het mag gewoon weer! In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de komende
activiteiten en cursussen.
– Het docententeam van Muziekschool De Kromme Rijn

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

Beste lezer!
We kunnen met z’n allen weer een beetje
ademhalen nu nagenoeg alle coronamaatregelen zijn afgeschaft. Voor jullie als klant
– leerling – ouder – cursist – koorlid was het
een uitdaging om bij te houden wat er wel en
niet kon binnen het MFA. Voor de docenten en
dirigenten was het een uitdaging om de moed er
in te houden en steeds weer te bedenken hoe
roosters gemaakt moesten worden en hoe de
lessen creatief ingevuld konden worden. Voor
ons als Dagelijks Bestuur lag de uitdaging er in
dat we zo snel mogelijk ná een persconferentie
(en dat waren er nogal wat) op zoek gingen
naar de details van nieuwe maatregelen. De ene
keer moesten we rekening houden met het
openbare karakter van het MFA, dan weer met
de regels voor culturele instellingen. Maximale
groepsgroottes, looprichtingen, mondkapjes in
de gang, soms ook in het leslokaal, soms weer
niet, QR-codes scannen, tot 17u live en daarna
online, of toch weer geheel online. De
maatregelen waren divers… Na het raadplegen
van allerlei instanties en websites wilden we de
docenten èn jullie graag zo snel mogelijk
informeren, vandaar een grote hoeveelheid
mails van onze kant.

Op naar het voorjaar!
De docenten durven langzaamaan weer van
alles te plannen.
Op de Camminghaschool start binnenkort een
bijzonder MIK-project. Musicus In de Klas, met
drie docenten die, na een kennismaking in de
klas, gedurende een paar weken groepjes
kinderen op bezoek krijgen in de muziekschool
om de basis van hun instrument aan te leren.
In woonzorgcentrum Bunninchem is in 2019 een
concertserie gestart. Telkens één docent komt
langs met leerlingen om samen een concert te
geven voor de bewoners. Het kan nu eindelijk
weer: in april en juni zullen de blokfluit- en
gitaarleerlingen hun kunsten vertonen.
De Zomerschool is alweer volop aan het
voorbereiden; we bekijken nog welk aanbod de
muziekschool kan leveren. En zo zitten er nog
wat ideetjes in de planning… waarover later
meer.
Blijf gezond en maak muziek!
Hartelijke groet,
Saskia Rekké en Ruud Harte, Dagelijks
Bestuur Muziekschool De Kromme Rijn
–

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
onze website: www.muziekschoolbunnik.nl en onze facebookpagina
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Ons eerste gezamenlijke concert weer na alle lockdowns!
Dit keer met het thema ‘Muziek komt met verhalen’.
Leerlingen laten muziek horen die bij een zelfgemaakt of bestaand verhaal,
een gedicht of een passage uit een boek past.
De verhalen worden voorgelezen bij een decoratief vuur.

WELKOM!

In MFA Kersentuin, Bunnik

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
onze website: www.muziekschoolbunnik.nl en onze facebookpagina
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Open Lesdag
Za 9 april 2022
14.30 - 17.30u
Gratis proeflessen

Volg gratis proeflessen van 20 minuten (maximaal twee pp)
Maak kennis met instrument en docent (check de website)
Laat je informeren over aanschaf of huur van instrumenten
Mail ons en schrijf je in voor een gratis proefles, vol = vol
Blokfluit
Klarinet
Drums
Saxofoon
Gitaar
Trompet
Zang
Cello
Harp
Viool
Elektrische gitaar / basgitaar
Keyboard
Dwarsfluit
Piano
Contrabas

Muziekschool “de Kromme Rijn”
MFA “Kersentuin”
Camminghalaan 27B
3981 GD Bunnik
030 – 6561888

www.muziekschoolbunnik.nl
info@muziekschoolbunnik.nl
Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
onze website: www.muziekschoolbunnik.nl en onze facebookpagina
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Nieuw! Monday Night Jazzensemble

Nieuw binnen de muziekschool is de cursus
Jazzensemble. Hierbij is improvisatie en
ensemblespel het uitgangspunt.
Afgelopen zomer heeft de muziekschool een
workshop improvisatie georganiseerd samen
met de zomerschool. Voor beginners was een
workshop in de ochtend waar met name
pianisten op af kwamen. In de middag was voor
de meer gevorderde muzikanten ruimte om
onder begeleiding van piano, contrabas en
drums te spelen. De deelnemers bespeelden
diverse instrumenten zoals trombone,
baritonsax, dwarsfluit, alt-, tenorsax en
trompet. We hebben ‘s middags gewerkt aan
improvisatie en ensemblespel. Uit deze
middaggroep kwam het idee om vaker samen te
spelen. Zo gezegd, zo gedaan. We hebben een
groepsapp gemaakt en enkele proefrepetities
gedaan.

Door de corona periode was het wel erg lastig
om een reguliere repetitie avond te vinden en
met regelmaat te kunnen repeteren. Inmiddels
ligt deze periode gelukkig achter ons en gaan
we tot de zomer om de week repeteren.
Aan het einde van de cursus nemen we een
demo op en hopen met dit ensemble te gaan
optreden.
Voor dit ensemble zijn inmiddels 20 stukken
geschreven en gearrangeerd door Marc van den
Bosch. Ongeveer de helft op basis van jazz
standards en de andere helft zijn eigen
composities.
De repetities van het Jazzensemble zijn
openbaar. Wil je een keer komen luisteren?
Neem contact op via marc.v.d.bosch@planet.nl.
Heb je interesse om met improvisatie aan de
gang te gaan of wil je hierin ondersteuning? Dat
kan natuurlijk ook.
(Enkele) Individuele lessen of bij voldoende
interesse eventueel groepslessen zijn mogelijk.
In de zomervakantie hoopt de muziekschool
weer een laagdrempelige workshop te geven.
Als je op de hoogte gehouden wilt worden, kun
je uiteraard alvast contact opnemen.
– Marc van den Bosch, dirigent en docent
trompet

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

Hoe kunnen we de mensen in Oekraïne
ondersteunen? Het is een vraag die veel
Nederlanders stellen en die de motor is achter
allerlei hulpacties. Omdat ik door mijn werk als
dirigent iedere week het voorrecht heb om met
veel zangers en zangeressen muziek te
maken, kwam ik op het idee om met zoveel
mogelijk koorleden een Oekraïens lied in te
studeren en op te nemen. Het filmpje zou via
via naar mensen in het oorlogsgebied worden
gestuurd.
Op maandag nodigde ik koorleden van mijn
eigen 6 koren uit. Drie uur later hadden 47
mensen zich aangemeld, aan het einde van de
dag 74. En op dinsdagavond stond ‘de teller’
op 90 koorleden. Die teller had door kunnen
lopen maar ik heb na 90 aanmeldingen de
mogelijkheid tot inschrijven gesloten. Door de
corona-omstandigheden leek het me niet
verstandig om meer mensen met elkaar te
laten zingen in de zaal van de MFA.
Het was een geweldige avond. Koorleden van
14 koren zongen mee. Diverse mensen
verzorgden hand-en-spandiensten (waarvoor
dank). Het koorwerk, Bozje welykyj is een
tweede volkslied voor de Oekraïeners waarin
het verlangen naar vrijheid en geluk wordt
bezongen.

Het filmpje is doorgestuurd en met dankbaarheid
en ontroering door mensen daar beluisterd.
Sommigen hebben het op hun facebookpagina
gezet dus het zal zich verder hebben verspreid.
We kunnen het leed niet werkelijk verzachten
met gezang maar als het een kort gevoel van
verbondenheid geeft, is mijn, is onze missie
geslaagd.
Via de website van de muziekschool is het
filmpje te bekijken en te beluisteren.
www.muziekschoolbunnik.nl

– Marijke van der Ouderaa, dirigent koren

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
onze website: www.muziekschoolbunnik.nl en onze facebookpagina
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Succesvolle start vrouwenkoor SUMIS
Het was er nog niet, een koor in Bunnik voor vrouwen in de dertig en veertig.
Inmiddels hebben we drie repetities samen gezongen en de klank is fris en fruitig.
We zingen driestemmige popmuziek en sluiten deze eerste projectperiode voor de
zomer af met een (bijzonder) kort optreden voor eigen achterban. Het koor bestaat
op dit moment uit 28 zangeressen met en zonder koorervaring.
SUMIS repeteert eens in de twee weken in de zaal bij de muziekschool
(Camminghalaan 27b Bunnik) van 20.00-21.30 uur. Neem voor meer informatie
contact op met dirigente Marijke van der Ouderaa, info@muzevanzuilen.nl
– Marijke van der Ouderaa, dirigent koren

Inspiratie
Zo inspirerend! Jong talent, heeft de muziek helemaal in zijn lijf en
zijn hoofd zitten! Wat is muziek toch een verrijking voor de mens!
Geniet ervan!
– Carlijn Budde, docent piano
https://youtube.com/watch?v=85Gb2hmaK2I&feature=share

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
onze website: www.muziekschoolbunnik.nl en onze facebookpagina
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Agenda Muziekschool
Periode maart t/m juni 2022

Zondag 27 maart

12.15 uur

Themaconcert
“Muziek komt met verhalen”

Zaterdag 2 april

13.30 uur

Voorspeelmiddag cello

Zondag 3 april

14.00 uur

Voorspeelmiddag klarinet

Zaterdag 9 april

14.30-17.30 uur

Open lesdag

Zondag 10 april

15.00 uur

Voorspeelmiddag piano

Zaterdag 16 april

13.00 uur

Voorspeelmiddag slagwerk

Vrijdag 17 juni

19.00 uur

Zomerconcert

Vrijdag 17 juni

19.00 uur

Voorspeelavond viool

Hoofdgebouw Muziekschool “de Kromme Rijn”
MFA Kersentuin, Camminghalaan 27B, 3981 GD Bunnik

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