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Beste allemaal,
Er staat weer een heerlijk muzikaal schooljaar te beginnen en we hebben er zin in! Gewoon doorgaan
met de lessen die je al had, overstappen naar een andere vorm van muziekles of juist helemaal vers
beginnen; het is allemaal mogelijk. In onze nieuwsbrieven zullen we u met enige regelmaat op de
hoogte houden van de activiteiten binnen de muziekschool. Stuur deze nieuwsbrief vooral door naar
andere muziekliefhebbers.
September begint al meteen met gezellige drukte:
10 september – Jaarmarkt Bunnik, waar u ook een kraam van ons zult tegenkomen.
11 september – Open Monumentendag, locatie Fort Vechten, met gratis optredens door enkele docenten.
17 september – Open Dag Muziekschool De Kromme Rijn, waar zelf proberen en vragen centraal staan.

De individuele lessen zijn inmiddels gestart en we heten graag een nieuwe collega welkom:
– Isabelle Haverkort, dwarsfluit –
Met de komst van Isabelle zullen we ook afscheid gaan nemen van Frans Franssen, die in Bunnik 40
jaar lang dwarsfluitlessen heeft verzorgd. U komt hem nog tot 1 november tegen in de gangen of per
mail, in zijn functie van praktijkondersteuner op de administratie. Uiteraard gaan we hem later dit
najaar uitgebreid in het zonnetje zetten.
Dan nog twee tipjes van de sluier, waarover later meer…
De muziekschool is opgericht in 1972, reken maar uit hoe lang geleden dat is.
Reden voor een feestje?!
In het voorjaar zullen we meer docentenoptredens gaan plannen want ‘een goed voorbeeld doet goed
volgen’. Later meer info dus ;-)
Veel muzikaal plezier gewenst dit jaar!
Groeten namens het gehele docententeam,
Dagelijks Bestuur
Maatschap 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 – Isabelle Haverkort, dwarsfluit –
Net na mijn afstuderen van de master klassiek fluit in
Utrecht, kwam de sollicitatie in Bunnik voorbij. Ik
besloot meteen te reageren en gelukkig mag ik nu in
Bunnik komen werken. En nu iets over mij... ik ben
geboren in Kerkrade maar daarna opgegroeid in Goor
(Twente). Daar eerst op AMV en ik koos direct voor de
dwarsfluit. Elke maandag op les en al snel ook bij het
harmonie orkest. Ik hoop mijn leerlingen in de
toekomst ook zoveel enthousiasme en speelplezier
mee te geven als dat ik zelf vroeger gehad heb op de
muziekschool. De afgelopen jaren werkte ik naast
mijn studie al als docent aan de muziekscholen in
Nordhorn en Renkum, maar hier komen dit jaar
Bunnik, Zeist en Deventer bij. Lekker druk! Ik heb er zin in. In Bunnik hoop ik weer kinderen (en
volwassenen) te kunnen enthousiasmeren voor het mooiste instrument dat er bestaat :) en bij te
kunnen dragen aan een levendige muziekschool. Tot snel! Groetjes, Isabelle”
foto: Holly Kleinoonk

Open Dag
Muziekschool De Kromme Rijn

15.00-15.30u instrumentenparade
15.30-17.30u deuren open
Op zaterdag 17 september 2022 vindt van 15.00u tot 17.30u uur de Open Dag plaats van
Muziekschool “De Kromme Rijn”, Camminghalaan 27B in Bunnik.
Om 15.00u wordt er gestart met de INSTRUMENTENPARADE: een flitsend optreden door leerlingen
van de muziekschool. Zij geven u de kans alle instrumenten te zien en horen. Het is letterlijk een
flitsoptreden want elk instrument is 1 à 2 minuten te bewonderen. We zullen de deuren van de
school tijdig openzetten zodat u een plekje in de zaal kunt kiezen en geen enkel optreden mist.
Na deze instrumentenparade gaan van alle muzieklokalen de DEUREN OPEN voor een kennismaking
met de docenten en hun instrumenten. In een gezellige en ongedwongen sfeer kunt u instrumenten
uitproberen. Blazen, strijken of zingen, met kleppen, snaren of toetsen, klassiek of licht, het
aanbod is enorm gevarieerd. Door zelf te proberen en te voelen wat een instrument teweeg brengt
kunnen zowel kinderen als ook volwassenen ervaren welk instrument hen het beste ligt. Voor de
kinderen wordt het rondkijken nog leuker met een muzikale speurtocht.

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
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-Persbericht-

Docenten muziekschool op het podium
Op de Open Monumentendag van 11 september aanstaande gaan docenten van Muziekschool De
Kromme Rijn zelf het podium op. In Bunnik staat dit jaar Fort Vechten centraal. Op deze historische
locatie treedt van 13-14u Duo23 op (twee dames op prachtige pedaalharpen) met een programma
vol betoverende harpmuziek. Het duo speelt werken van o.a. Debussy, Ravel en Strauss. Later die
middag, van 16-17u kunt luisteren naar The Crooked Rhymes, een ‘alternative pop/rock coverband’
met invloeden van o.a. Muse, Kings of Leon en Nothing But Thieves. Als de weergoden meewerken
is al dit moois buiten te zien en te horen op het bijzondere binnenplein van het Waterliniemuseum.
Deze optredens met muziek op hoog professioneel niveau zijn gratis toegankelijk. Bezoekadres Fort
Vechten: Achterdijk 12, 3981 HB Bunnik.
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– Peuter en Kleutermuziek –

…nog enkele plekjes vrij…
Kom je meedoen met de
open lessen?

Peutermuziek
Cyclus 1 start
woe 28 september 2022
08.40-09.25 uur & 09.45-10.30 uur
Vergaderruimte

Kleutermuziek
Open Lessen op
di 13 & 20 september 2022
15.30-16.15 uur
Podiumzaal

Info & Aanmelding:
Meld je aan bij docente Marie-Paule
Thijssen
amor5267@casema.nl | 06-28512126
www.muziekschoolbunnik.nl

Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
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– Dwarsfluit les –

Of je de dwarsfluit nog nooit in je handen hebt gehad, al ervaren bent of na jaren
weer eens wilt fluiten, iedereen is welkom voor een open les dwarsfluit…
Wanneer:
Waar:
Info & Aanmelding:

Vrijdag 23 september
Muziekschool De Kromme Rijn
isabelle.haverkort@gmail.com

– Cursus najaar 2022 –

Ukelele Kids
De cursus Ukelele Kids is een laagdrempelige en vrolijke manier om kennis te maken met
muzieklessen en het leren bespelen van een instrument. Thuis oefenen is echt heel handig en
leren de kinderen spelenderwijs. Het samen spelen en zingen in de lessen geeft minstens zoveel
plezier.
De ukelele is een goedkoop en makkelijk mee te nemen instrument. Maar belangrijker nog: een
vrolijk instrument met een charmant geluid. Tijdens de beginnerscursus Ukelele Kids leren de
kinderen allerlei liedjes, en daarbij ook de basis akkoorden, slagjes en tokkelen. Muzikale
voorkennis of noten kunnen lezen is niet nodig. De cursisten spelen tijdens deze cursus op de
zogenaamde sopraanukelele met de stemming g – c – e – a, die ze zelf meenemen.
Doelgroep:
Docent:
Lestijd:
Periode:
Kosten:

kinderen van groep 5 t/m 8
Saskia Rekké
12 lessen op donderdag 17:00 – 17:45u
22 september 2022 t/m 15 december 2022;
exacte data volgen nog
€ 120
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Agenda Muziekschool
Periode september t/m december 2022

Zaterdag 10 september

10.00-18.00 uur

Jaarmarkt Bunnik

Zondag 11 september

11.00-17.00 uur

Open Monumentendag

13.00-17.00 uur

Docenten concert

15:00-17.30 uur

Open dag

Zaterdag 17 september

Hoofdgebouw Muziekschool “de Kromme Rijn”
MFA Kersentuin, Camminghalaan 27B, 3981 GD Bunnik
Ga voor meer informatie en leuk fotomateriaal naar
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