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Nieuwsbrief

Secretaris in het zonnetje..

Agenda uitvoeringen
Vrijdag 2 februari
Viool en piano
@Diekhuus, Middelharnis
19.30 uur
Vrijdag 16 februari
Valentijnsconcert
Dwarsfluit & Harp
@Diekhuus, Middelharnis
19.30 uur

DECEMBER 2017

Een aantal jaren geleden is onder auspiciën van koningin
Maxima en Joop van der Ende de stichting "Meer muziek in de
klas" opgericht, een stichting die landelijk (maar vooral ook in
Amsterdam) actief is. Deze stichting zet jaarlijks een leerkracht
uit het basisonderwijs in het zonnetje met de toekenning van de
Award "De Loftrompet". Dit jaar is daarvoor Geerte Rijpma
uitgekozen. Geerte is leerkracht op de OBS DeWesthoek in
Ouddorp en zoals wellicht bekend is ze ook bestuurslid van het
Muziekgebouw.

Zaterdag 3 maart
Slagwerkdag
Vrijdag 9maart
Groot en klein koper
@Dirksland
19.30 uur
Vrijdag 16 maart
Zang klassiek en Ensemble
@Diekhuus, Middelharnis
19.30 uur
Zaterdag 24 maart
Saxofoon en koper
@ notenkraker, Middelharnis
14.00 uur
Voor de actuele agenda en meer
informatie:
www.muziekgebouwgo.nl of
www.facebook.com/
muziekgebouwgo

In de beoordeling staat dat Geerte zich ingezet heeft voor het
muziekonderwijs in alle facetten. Zij is zelf zeer muzikaal (speelt
saxofoon bij De Hoop in Stellendam), inspireert andere
leerkrachten en legt een verbinding met andere vormen van
muziekonderwijs als bestuurslid van het Muziekgebouw. Geerte
zelf vindt deze prijs zelf een hele eer. “Ik ben er trots op, maar
deze prijs verdienen we met zijn allen. Zowel de Stichting
OPOGO, mijn enthousiaste collega’s, maar zeker ook het
bestuur en de docenten van het Muziekgebouw GO.”
De bijzondere award wordt officieel uitgereikt tijdens het
Kerstmuziekgala in Ahoy Rotterdam. AVRO/TROS-tv zendt dit
evenement uit op zaterdag 23 december om 20.30 uur op NPO
1.
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Les in groepsverband

Karla Lenstra

Kom je ook samen muziek maken?

De nieuwe administratief medewerkster van het
Muziekgebouw G-O.
Stelt zich even voor:
Muziek maken is leuk!
Samen muziek maken is nog leuker!
Leer je favoriete instrument spelen op het
instrument van je keuze (of natuurlijk je eigen
stem) tegelijk met andere cursisten. Dit is
inspirerend en heel gezellig!

Ik ben 52 jaar, getrouwd en heb 2 kinderen, die
beiden het nest al verlaten hebben.
Als 6 jarig meisje ben ik in Hoogvliet, waar ik ben
opgegroeid, lid geworden van een kinder- en
jeugdkoor Abbandono. Tot mijn 16de jaar ben ik
daar lid van geweest.
In 1992 zijn wij als gezin van Spijkenisse naar
Dirksland verhuist. Doordat mijn zoon lid werd van
Amicitia en op een gegeven moment melodisch
slagwerk ging leren, kwam ik in contact met zijn
docent Ivo Kouwenhoven. Als kind ben ik al
grootgebracht met piano, accordeon en orgel
muziek, maar een blaasinstrument hadden wij thuis
niet. Na de vraag van Ivo of ik het leuk zou
vinden om het eens te proberen ben ik in februari
2000, op mijn 35ste jaar nog begonnen met het
leren van bugel spelen. En dat vond ik heel leuk.
Ook mijn dochter zat intussen al bij Amicitia en is
na de blokfluit en bugel uitgekomen bij de
euphonium.
Na een jaar lidmaatschap, in 2001, werd ik ook
gevraagd om in het bestuur zitting te nemen, en
dat ben ik dan ook gaan doen. In 2004 ben ik
uiteindelijk ook voorzitter geworden. Dit heb ik tot
2010 gedaan. Toen ben ik uit het bestuur
gegaan, maar ben wel de administratie voor de
vereniging blijven doen. Ondertussen zit ik sinds
2013 toch weer in het bestuur en nu als
penningmeester. Naast het spelen bij de fanfare
en de bestuursfunctie ben ik ook dirigent van het
jeugdorkest Amicitia 4 Kids. Iets wat ik ook erg
leuk vind om te doen.
Als administratief medewerkster van het
Muziekgebouw ga ik het management en het
bestuur ondersteunen

Het kan bij het Muziekgebouw G-O. Hier is het
namelijk mogelijk om in groepsverband een
instrument te leren bespelen. Samen leer je
sneller, van je docent, maar ook van elkaar.
Omdat de groepjes waarin je speelt klein zijn krijg
je alle aandacht en kan je in een fijn tempo
groeien op je instrument. Je maakt elkaar
enthousiast en oefent gelijk met samenspelen.
De leerlingen worden verdeeld naar instrumenten
groep, zoals houten blaasinstrumenten, koperen
blaasinstrumenten, slagwerk lessen enz. Het
minimale aantal deelnemers per groep is 4
leerlingen. Voor deze groepslessen is het niet
nodig dat leerlingen zich als groep aanmelden.
Iedereen kan zich individueel inschrijven. Bij
voldoende aanmeldingen voor een bepaalde
instrumenten groep zullen de lessen van start
gaan. Op de website van het Muziekgebouw GO: www.muziekgebouwgo.nl staan de tarieven en
het inschrijfformulier voor deze lessen. Ook
degene die individuele lessen wilt gaan volgen,
kan zich via deze site aanmelden.
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