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Beste leerlingen, ouders en koorleden,
De temperaturen stijgen en het einde van het schooljaar komt in zicht. Er staan weer mooie
uitvoeringen in de agenda van de muziekschool. Dat ook de muziekschool begaan is met de
heftige gebeurtenissen in Oekraïne staat buiten kijf. Het ‘koren voor Oekraïne’ project was een
mooie steunbetuiging en nu wordt het zomerconcert ook omgedoopt tot benefietconcert.
Informatie over de komende uitvoeringen en het benefietconcert vindt u in deze nieuwsbrief.
– Het docententeam van Muziekschool De Kromme Rijn
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Zomerconcert 17 juni wordt tevens Benefietconcert voor Oekraïne

Een krantenartikel over gevluchte Oekraïense
theatermakers die onderdak hadden gevonden in
het Amsterdams jeugdgezelschap ‘De
Toneelmakerij’ maakte diepe indruk. Drie actrices,
daags tevoren nog op de planken in het theater in
Kiev, moeten net als veel landgenoten plotseling
vluchten en komen via omzwervingen in een ver
Westers land terecht, waar ze onmiddellijk
doorgaan met theater maken. Om niet te hoeven
nadenken. Om het ware verhaal te vertellen van
wat er zich in hun land afspeelt en om zo geld in
te zamelen voor de aanschaf van kogelvrije vesten
voor collega-acteurs die meevechten in de oorlog.
Omdat ik voor het zomerconcert een Oekraïens
stuk had gearrangeerd en hulp van een Oekraïens
sprekende acteur zocht nam ik contact op met De
Toneelmakerij. Vrijwel onmiddellijk meldde een
van de 3 actrices, Alesya Andrushevskaya, zich
enthousiast om iets in te spreken.
En hier komen wij in beeld. Wij wilden als
Muziekschool De Kromme Rijn eigenlijk ook iets
bijdragen. Hoe? Met muziek maken natuurlijk.
Daar zijn wíj dan weer goed in!

Daarom toveren we ons zomerconcert van
vrijdag 17 juni a.s. aanvang 19.00 uur om tot
een benefietconcert. Alesya is dolblij met onze
actie en heeft bijgaande poster “Bunnik
Musicians for Ukraine” al met haar netwerk in
Kiev gedeeld. Elke vorm van loyaliteit is een
geweldige steun voor het Oekraïense moreel.
Het ingezamelde bedrag wordt gestort op
giro 555 Actie voor Oekraïne. Mogelijk
hebben velen van jullie al gegeven. Maar er zal
nog heel veel geld nodig zijn voor de opbouw
van het land.
Hoe kun je doneren? In een fysieke pot op
de Benefietavond zelf, maar het kan al
vanaf dít moment, door overmaking naar
rekeningnummer:
NL43RABO 0379. 8411. 93 t.n.v. Maatschap
Muziekschool De Kromme Rijn o.v.v.
“Oekraïne”
Alvast hartelijk dank en heel graag tot ziens op
17 juni!
– Deodora Flipse, docent piano
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Korenconcert zaterdag 18 juni
Ze zijn er weer en ze zijn er nog, de koren van de
muziekschool. En dat mag gevierd worden na een
lange periode van beperkingen. Op zaterdag 18
juni laten alle koren van de muziekschool tussen
14.00 en 18.00 uur van zich horen, de jeugdkoren
en de vijf koren voor volwassenen (The Cherry
Singers, vrouwenkoor SUMIS, de twee koren
Grenzeloos en Popkoor Bunnik). Dirigenten zijn
Ineke Niezen en Marijke van der Ouderaa. De
exacte optreedtijden verschijnen op korte termijn
op de website van de muziekschool.
– Ineke Niezen en Marijke van der Ouderaa,
dirigenten koren

Viool voorspeelavond
Het duurt nog even, maar op vrijdagavond 24
juni is er om 19:00 uur weer een vioolavond in
de zaal van de Kersentuin. Ongeveer 10
leerlingen zullen daar laten horen wat ze de
afgelopen periode hebben gespeeld. Ook zullen
er twee strijkkwartetten een paar stukjes spelen.
– Paul van der Reijden, docent viool
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Verslag lenteconcert

Zondag 10 april was het dan eindelijk zover:
De pianoleerlingen van Carlijn Budde mochten weer het traditionele Lente concert geven in
de zaal van de muziekschool!
De leerlingen hadden er 2 jaar op moeten wachten vanwege, je weet het wel…. En wat was
iedereen enthousiast, wat had iedereen zin om te spelen! Zelfs enkele oud-leerlingen
kwamen optreden: zo leuk en dierbaar! Anderen speelden voor t eerst: ook een hele
bijzondere ervaring!
Wat mij het meest heeft geraakt is dat de leerlingen allemaal zo vrij speelden, ongedwongen
en relaxed!
Terwijl, van binnen is het begin altijd een beetje spannend, maar als je er eenmaal zit…! Dus,
leerlingen, jullie weten het al, maar ik ben heel trots op jullie!
Wat ik ook heel bijzonder vond:
de ouders kwamen naar hun optredende kinderen kijken: zelfs mijn ouders – tachtigers –
kwamen naar hun optredende kind kijken! Het was dus weer een feestje!
Heel fijn dat t weer kon!
– Carlijn Budde, docent piano
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Fermate
Nou ontdekte ik laatst bij mezelf een enorm
talent waar ik me tot nu toe niet helemaal
bewust van was; namelijk uitstellen. Dat ligt me
heel goed, of het nou gaat om het betalen van
rekeningen of het schrijven van facturen, het
doen van de belastingaangifte, stofzuigen,
administratie, boodschappen, of een bijdrage
voor de nieuwsbrief, ik kan er altijd wel wat
extra tijd aan vastplakken. Wat ik ook goed kan
is ergens blijven hangen; bijvoorbeeld in een
café (en dan veel te laat thuis komen) of bij
collega’s in de gang om een praatje te maken,
terwijl je eigenlijk beter even je rooster kan
checken.
Nou vroeg ik me gelijk af hoe ik dit talent te
nutte kon brengen. Misschien wel bij het
uitvoeren van muziek?

Opeens wist ik het: het zou me geweldig kunnen
helpen bij het uitvoeren van fermaten. Je weet
wel, aan het einde van een frase, een muzikale
zin, waarbij je denkt, hèhè, dat zit er op en dan
staat er (boven de laatste noot van die frase)
een omgevallen zwart maantje met een dikke
punt er onder en dan mag je even lekker blijven
hangen en de volgende frase uitstellen. Heerlijk!
Ik ging er meteen mee aan de slag en kon de
verleiding niet weerstaan om in het stuk wat ik
aan het spelen was allerlei extra fermaten toe te
voegen. Dat werd helaas brokkelkaas en ik
besloot het niet te overdrijven. In mijn
onderzoeksdrift probeerde ik ook nog het
omgekeerde: om juist sneller met de volgende
frase te beginnen. Een omgekeerde fermate dus.
Het ging wel heel erg tegen mijn natuur in, om
zo plotseling en ademloos verder te gaan. Ik
werd er gewoon zenuwachtig van. Nee, dan toch
maar de fermaten op de traditionele manier;
even blijven hangen en dan kan je tegelijkertijd
‘helemaal in het moment’ opgaan.
– Rob Kietselaar, docent gitaar
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Agenda Muziekschool
Periode mei t/m juli 2022

Vrijdag 17 juni

19.00 uur

Zomerconcert

Zaterdag 18 juni

14.00 uur

Korenconcert

Vrijdag 24 juni

19.00 uur

Voorspeelavond viool

Zaterdag 25 juni

15.00 uur

Voorspeelmiddag piano

Zondag 26 juni

15.00 uur

Voorspeelmiddag piano

Maandag 27 juni

19.00 uur

Voorspeelavond saxofoon

Vrijdag 1 juli

19.00 uur

Voorspeelavond gitaar

Zondag 3 juli

13.30 uur

Voorspeelmiddag blokfluit

Zondag 3 juli

15.15 uur

Voorspeelmiddag blokfluit

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