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Beste leerlingen, ouders en koorleden,
De start van het schooljaar is achter de rug. Er wordt weer volop gemusiceerd in de
muziekschool alsof het niet anders is geweest. Een verademing voor ons allemaal!
Afgelopen vrijdag zijn er toch weer nieuwe maatregelen aangekondigd, maar voor de
muziekschool lijkt dat voor alsnog geen nieuwe veranderingen met zich mee te brengen.
Ondanks deze onzekerheid zijn er alweer leuke activiteiten vanuit de muziekschool geweest,
staat er nog het een en ander in de agenda en hebben we een nieuwe dirigent voor de
jeugdkoren in ons team te verwelkomen. Hierover vindt u verslag in deze nieuwsbrief.
– 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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Even voorstellen… Ineke Niezen, koordirigent van de jeugdkoren
Het docententeam van de muziekschool prijst
zich gelukkig met de komst van Ineke Niezen.
Zij zal de jeugdkoren gaan dirigeren en de
kinderen nog enthousiaster maken voor het
zingen!
Ineke: “Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben
de nieuwe dirigente van de kinderkoren op
Muziekschool De Kromme Rijn. Ik ben zangeres,
dirigente en zangdocent. Sinds 2007 geef ik,
naast volwassenen, aan kinderen zangles, eerst
in twee dependances van Zangschool Utrecht en
sinds 2014 vanuit mijn eigen lespraktijk:
Zangstudio Zeist. Vanaf 4 november a.s. zal ik
ook op de muziekschool Kromme Rijn lesgeven/
dirigeren naar Bunnik om de kinderen les te
geven! Superleuk! Ik verheug me er echt op.”
DE KRACHT VAN ZINGEN
“Een kind dat zingt is gelukkig”.
Zingen
betekent voor kinderen zoveel: door met elkaar
te zingen leert het kind te luisteren en wordt het
gehoord. Dat komt het concentratievermogen en
het zelfvertrouwen van het kind ten goede! Ook
leren de kinderen de liedjes uit het hoofd. Het is
voor kinderen makkelijker om informatie te
onthouden als deze in een bepaald ritme en op
rijm en klank wordt aangeboden. Daarbij wordt
de taalontwikkeling en fantasie gestimuleerd en
wordt de muzikaliteit en de ontwikkeling van
een goed muzikaal gehoor bevordert. Allemaal
redenen om de keuze voor muziekonderwijs in
de vorm van zangonderwijs te rechtvaardigen.
Hoewel, dat gelukkige zingende kind? Dat geeft
toch eigenlijk al de doorslag!

OVER INEKE
Ineke Niezen studeerde na het HBO jeugdwelzijnswerk, Algemene Sociale Wetenschappen
aan de Universiteit van Utrecht. In 1992
behaalde zij haar bul. Na een aantal jaren
werkzaam te zijn geweest in de jeugdhulpverlening en als beleidsmedewerker bij een
gemeentelijke overheid maakte zij in 2003 de
overstap naar het zingen. Hobby werd werk. Zij
studeerde aan de Schumannacademie te
Utrecht; hoofdvak zang.
Van oktober 2008 – juli 2014 was zij docent aan
de Zangschool Utrecht en gaf zij de
dependances Zeist en Driebergen vorm. Ook
geeft ze les aan volwassenen in haar eigen
lespraktijk “Zangstudio Zeist”. Met ingang van
november 2021 is zij dirigent van de
kinderkoren van muziekschool De Kromme Rijn
in Bunnik.

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
onze website: www.muziekschoolbunnik.nl en onze facebookpagina
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Concert in Woonzorgcentrum Bunninchem
In het voorjaar voorjaar van 2020 startte de
muziekschool een serie concerten door
leerlingen in Woonzorgcentrum Bunninchem met
een succesvol optreden door de saxofoonleerlingen. En daarna moest de serie
noodgedwongen stopgezet worden. U weet wel…
Hoe fijn is het dat we na de zomer van 2021 de
draad weer kunnen oppakken! Het was op
zaterdagmiddag 30 oktober 2021 een feestje
voor de bewoners en voor de klarinetleerlingen
van docent Joost van Berkel.
Klarinetdocent Joost: “We speelden solo, in
duo’s en met zijn allen mooie stukjes klarinetmuziek voor een volle zaal met aandachtige
ouderen. Ze hebben genoten.
Op het programma stonden werken van o.a.
Mozart, Bach, Van Beethoven, Giamperi en
Wanhall. Het concert duurde een uurtje en in de
pauze was het een gezellig samenzijn met
koffie, thee, koekjes en een goed gesprek.”
Activiteitenbegeleider Lois: “De bewoners
hebben erg genoten van de komst van de
muziekschool. Er was zelfs een moment dat er
geneuried werd met een nummer door alle
bewoners. Het was een grote opkomst, 27
bewoners.”

Het docententeam is blij met deze samenwerking. We hebben een paar (wederzijdse)
doelen voor ogen:
- muziek brengt vreugde en afleiding, en
bevordert contact maken met anderen en met
eigen emoties.
- bevordering van lokale samenwerking en
cohesie in het dorp.
- de muziekschool treedt meer naar buiten,
heeft hiermee een geschikt podium.
Deze concerten vinden plaats op zaterdagmiddagen eens in de 2 maanden. Ze passen in
het culturele programma dat de Bunninchem
aan de bewoners aanbiedt en zullen in eerste
instantie bedoeld zijn voor alleen de bewoners.
Uiteraard zijn ouders/begeleiders van
optredende kinderen in overleg altijd welkom.
De muziekschool heeft hiermee een leuk
podium erbij, buiten de muren van het MFA.
Omdat wij als docententeam naast lessen op
professioneel niveau ook goede begeleiding bij
optredens belangrijk vinden, zullen de
concerten altijd begeleid worden door een
docent.
- Saskia Rekké, DB

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
onze website: www.muziekschoolbunnik.nl en onze facebookpagina
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Pianoleerlingen spelen op Open Monumentendag
Quinten Zomer en Lise Steegmans hebben
opgetreden tijdens Open Monumentendag in het
Witte kerkje in Bunnik op 11 september 2021.
Quinten had een half jaartje geen pianoles
gehad omdat hij in het buitenland woonde.
Hij wilde wel weer op les, maar eigenlijk liever
niet alleen, en ook liever niet een les waar je
heel veel noten moet leren ;-) Lise had net
besloten om te stoppen met pianoles, omdat het
oefenen thuis haar zo zwaar viel. Voor mij
voelde dat als een uitdaging
om deze twee leerlingen te
koppelen!
Lise en Quinten zijn
beiden muzikaal, handig,
houden van puzzelen (maar
niet als het moeilijke noten
worden ;-) ), van spelen
met de muziek, van samen,
van ontdekken.We hadden
slechts 2 lessen om het
optreden voor te bereiden!!
Ze hebben samen een stuk
ingestudeerd dat lijkt op
“minimal music”, zoals de
muziek van Philip Glass.
(Gelukkig hadden ze het beiden ooit al eens
eerder geoefend....) Minimal music zijn allemaal
kleine, ritmische motiefjes die je heel goed op
elkaar af moet stemmen! Het geheel klinkt niet
“harmonisch”: zoals een liedje dat je mee kunt
zingen. Het klinkt meer als een ritme wat
constant doorgaat, en één grote klanksfeer
neerzet waar je in ondergedompeld wordt als
luisteraar.
Best moeilijk en spannend: want als je eruit
floept, is het eigenlijk niet te doen om er weer in
te komen!! Er is nergens houvast in die kleine
ritmische motiefjes die dwars door elkaar
lopen.....
Het vraagt dus om een super concentratie!
Gelukkig had Quinten een “redding” bedacht
voor als ze niet precies samen het eind zouden
halen! Maar die truc verklappen we natuurlijk
niet! En die hadden ze ook niet nodig, want het
is helemaal goed gegaan!

Ook heeft Lise samen met mij een improvisatie
gespeeld: helemaal vrij, spelen wat er ter plekke
in je opkomt! Heerlijk! En ook best een beetje
spannend, want je weet niet wat er komt....! Er
kunnen mooie klanken komen, en ook klanken
die een beetje, of soms heel erg, kunnen
schuren. Dat maakt de muziek juist interessant!
Het vraagt om een groot vertrouwen dat wat er
komt helemaal goed is. En dat geeft weer grote
vrijheid, zelfvertrouwen en voldoening.
De optredens kwamen na
de voordrachten over het
reilen en zeilen van de
gemeente Bunnik:
Best wel heel erg saai en
heel erg lang voor zulke
jonge artiesten....En de
hele familie van Lise was
aanwezig met 2 jongere
broertjes en baby-zus.....!
Ze hebben zich allemaal
prima vermaakt met het
lezen van Donald Duckjes!!
(en de speen denk ik...;-)
Ik heb ze niet gehoord:
super stil waren ze!! Heel
knap! Lise en Quinten moesten even wakker
worden, maar ze waren er helemaal “bij” toen ze
dan eindelijk mochten optreden!
Yvo Ronhaar heeft, als oud-leerling van mij,
een prachtige improvisatie gespeeld over het
thema Blackbird van de Beatles. Dat was weer
heerlijk genieten van zijn spel, zoals altijd:
dynamisch, swingend, met veel gevoel en passie,
en met grote muzikaliteit en gemak. Na zijn
pianolessen aan de muziekschool is Yvo lichte
muziek gaan studeren aan het conservatorium,
en heeft zich gespecialiseerd in improvisatie,
waar hij eigenlijk altijd al mee bezig was!
– Carlijn Budde, docent piano

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
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Sfeerimpressie Open Monumentendag

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
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“Wijsjes uit het Oosten”
Met zoveel enge mannen aan de macht momenteel in Rusland, Polen, Hongarije etc. is het hoog tijd
voor een pósitief tegengeluid vanuit het voormalig Oostblok.
Daarom organiseren we op zaterdag 18 december 2021, aanvang 11.15 uur kerstconcert:
“Wijsjes uit het Oosten”
door pianoleerlingen en m.m.v. 2 cellisten
Rode draad in het programma is pianomuziek uit
de 2e helft van de vorige eeuw, gecomponeerd
door componisten als Janina Garscia, Feliks
Rybicki, Kazimierz Serocki en nog zo wat fraaie
namen.
Hun pianoschetsen, voorzien van prachtige
illustraties en bedoeld voor beginnersniveau
dáár, waren voor de meeste Westerse pianistjes
híer erg pittig. Hongaarse kinderoren hadden
dan ook een voorsprong op de onze. Dat kwam
d o o r d e z o g e n a a m d e ‘ Ko d a l y- m e t h o d e ’,
genoemd naar de Hongaarse componist en
muziekpedagoog Zoltán Kodály.

Al op de basisschool kregen kinderen intensief
muziekonderwijs volgens deze methode:
solfège, solmisatie (het leren zingen aan de
hand van do-re-mi-handgebaren), complexe
ritmes klappen etc., en alles doordesemd met
een heerlijke scheut volksmuziek.
Een verheffingsideaal waar wij in Nederland
alleen nog maar onze 10 pianovingers bij af
kunnen likken.
Naast dit alles spelen we op 18 december ook
nog “gewoon” Beethoven, kerstliedjes, Hellbach
e.a. Minder goud, wierook & mirre deze Kerst
dus, maar hee, wodka en krakende noten…
Za zdаrovie!
– Deodora Flipse, docent piano

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
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Kerstconcert
Ten tijde van dit schrijven zitten we vlak voor een
nieuwe persconferentie. Ik hoorde iemand op het
nieuws zeggen dat de overheid een korte klap wil
geven op het corona-virus. Nou ben ik bang dat die
klap ook weer het culturele onderwijs zal gaan treffen
en ik ben benieuwd hoe de maatregelen gestalte zullen
krijgen bij onze muziekschool.
Dat doet me denken aan ons Kerstconcert vorig jaar
wat in mijn herinnering nog nèt voor een grote en
lange lockdown plaats vond. We moesten dat wel doen
zonder aanwezig publiek. Tijdens dat concert hebben
14 leerlingen van mij en van Ruud (Harte) ‘A Christmas
Canon’ gespeeld. Het was een mooi gezicht: 16
gitaristen op een podium (want Ruud en ik speelden
ook mee). Helaas hebben door technische problemen
niet veel mensen dit kunnen zien.
Ik zie graag dat er tijdens kerstoptredens naast de
bekende kerstliederen (wat iedereen erg leuk vind) ook
nieuwe kerststukken verschijnen. Dat geeft ook wat
extra variatie. Daarom had ik speciaal voor het
kerstconcert ‘A Christmas Canon’ gemaakt.
Zo n d a g 1 9 d e c e m b e r i s e r w e e r e e n
Kerstconcert waar ik me erg op verheug
Deze keer heb ik een nieuw -driestemmig- stuk gemaakt: Christmas
Tree-O. We gaan nog even kijken met
hoeveel gitaristen we deze keer het
podium zullen bestormen. Dat hangt
ook af van wat er qua maatregelen
mogelijk is.
Laten we hopen dat we ‘de korte klap’
goed te boven komen en dat we op 19
december weer een kerstconcert kunnen
houden met publiek er bij in de zaal!
– Rob Kietselaer, docent gitaar

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
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Agenda Muziekschool
Periode november t/m december 2021

Zaterdag 18 december

11.15 uur

“Wijsjes uit het Oosten”

Zondag 19 december

15.00-17.00 uur

Kerstconcert

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