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AGENDA
Vrijdag 8 maart 2019, 19.30 uur
Uitvoering dwarsfluit en harp
Diekhuus, Middelharnis
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Zaterdag 16 maart 2019, 19.30 uur
Uitvoering saxofoon en trompet
De Overkant, Ouddorp
Zaterdag 23 maart 2019, 11.00-16.00 uur
Slagwerkfestival ‘Sla je slag op G-O’
Diekhuus, Middelharnis
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Vrijdag 29 maart 2019, 19.30 uur
Uitvoering viool en piano
Diekhuus, Middelharnis
Donderdag 16 2019, 19.00 uur
Uitvoering harp en viool
Diekhuus, Middelharnis
Dinsdag 21 mei 2019, 19.30 uur
Uitvoering dwarsfluit en piano
Diekhuus, Middelharnis
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Vrijdag 14 juni 2019, 19.30 uur
Uitvoering slagwerk
JAC gebouw, Middelharnis
Donderdag 20 juni 2019, 19.30 uur
Uitvoering zang lichte muziek
Diekhuus, Middelharnis
Vrijdag 21 juni 2019, 19.30 uur
Uitvoering blokfluit
Diekhuus, Middelharnis
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Zaterdag 22 juni 2019
HaFa speelexamens
Diekhuus, Middelharnis
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Gemengd Ensemble/ Klein Orkest
Even was het de vraag of het gemengd ensemble wel
voort zou bestaan, maar vanaf de herfstvakantie
wordt er weer vrolijk verder gemusiceerd door 16
instrumentalisten. Deze keer onder leiding van Elly
Bakker. De pluimage is uiterst divers: Dwarsfluit,
blokfluit, hobo, viool, altviool, cello, klarinet,
trombone, harp, accordeon en piano.
Met enthousiasme en rode konen wordt er gewerkt
aan diverse stukken uit verschillende stijlen. Zoals Winter’ van Vivaldi, - ‘Golliwog’s Cakewalk’ van Debussy, Everything I do for it van B. Adams, Thunderbirdtheme van Barry Gray en de Moldau van Smetana. Nieuwe
leden kunnen zich aansluiten. Van hen wordt verwacht dat ze minimaal 3 jaar les hebben gehad en
zelfstandig partijen kunnen instuderen.
Er wordt op vrijdagavond gerepeteerd in het Diekhuus van 19.00 – 20.15. Een mooie kans om in ontspannen
sfeer samenspelervaring op te doen en te genieten van instrumenten met een totaal andere klankkleur dan je
zelf gewend bent!
Informatie bij particulier@muziekgebouw.go

Het muziekgebouw gaat eropuit!
Op 18 dececember jl. is Elly Bakker er met haar
blokfluitensemble ‘about Twelve’ in het van WeelBethesda Ziekenhuis kerstrepertoire gespeeld. Dat
werd zeer gewaardeerd door de patiënten en
mensen, die er werkten. Ze waren wat verbaasd
over de jonge leeftijd van de blokfluitisten en de
soorten blokfluiten die we bespeelden. We
bespeelden sopranino, sopraan, alt, tenor, bas,
grootbas en subbas blokfluiten. De violisten van het
muziekgebouw, onder begeleiding van Heleen
DeWitte, hebben in december ook twee
kerstconcerten gegeven. In zorgcomplex de
Vliedberg in Ouddorp en verpleegafdeling
Scheldehof in Vlissingen. De dwarsfluiten van het
muziekgebouw hebben, onder begeleiding van
Lisette van den Broek, hun medewerking verleend
aan de Kerstzangavond op 15 december jl. in de
kerk in Ouddorp.

Feest bij het muziekgebouw!
De zenuwen gierden door het muziekgebouw, maar
niet voor niets!
Er zijn een heleboel trotse cursisten en natuurlijk
ouders, want slagen deden ze voor hun examen!
Iedereen van harte gefeliciteerd met het
behaalde resultaat en op naar nog meer muziek
en muzikale uitdagingen!
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Gezocht: enthousiaste vrijwilligers voor in het bestuur
Bestuursvacatures Muziekgebouw Goeree-Overflakkee.
Onze organisatie is in 2016 als stichting opgericht. Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit 6
onbezoldigde vrijwilligers. Gelet het takenpakket zouden we het bestuur graag met 2 personen uitbreiden.
Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar en het algemeen bestuur vergadert ongeveer 4
keer per jaar. Wij zoeken nu enthousiaste mensen voor het algemeen bestuur waarvoor de verwachtte
tijdsinspanning niet al te groot zal zijn. Het betekent echter wel dat diegene meehelpt aan het ontwikkelen
van het muzikale talent van alle kinderen, jongeren en volwassenen op Goeree-Overflakkee.
Het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee is een organisatie die op ons eiland muziekonderwijs aanbiedt en
toegankelijk wil maken voor iedereen.
Het Muziekgebouw bestaat daartoe uit twee componenten.
- Als eerste is er de "Muziekcarrousel" die lessen op alle basisscholen verzorgt. Het doel hiervan is om alle
kinderen een goede startkwalificatie op het gebied van muziek mee te geven.
- Als tweede is er een ruim aanbod van instrumentale en vocale lessen en uitvoeringen/workshops voor
leerlingen van verenigingen en uit het particuliere circuit.
Wil u graag met ons meedenken of kent u iemand waarvan u denkt ‘Ja, die is geknipt voor deze functie!’
Neemt u dan contact op met één van de onderstaande personen en we geven u graag meer informatie.
Wanneer u hiervoor geïnteresseerd bent en beleidsmatig mee wilt denken, dan verzoeken wij u om dat aan
te geven met een mail naar algemeen@muziekgebouwgo.nl
Ook kunt u contact opnemen met bestuurslid Adrie Tieleman (penningmeester@muziekgebouwgo.nl of
06-52725229) of manager Rinus Verhage (particulier@muziekgebouwgo.nl of 06-10840400).

“Sla je slag op GoereeOverflakkee”

bewegingen. Aan het eind van de
dag zo kwart over drie doen we een
eindpresentatie waar iedereen voor
uitgenodigd is, familie en vrienden,
maar u bent misschien benieuwd wat
er op zo’n dag allemaal is gebeurd, of
wil misschien weten wat het
muziekgebouw u te bieden heeft op
het gebied van slagwerk? U bent
van harte welkom, u slaat vast
stijl achterover!

In navolging van de twee voorgaande,
zéér succesvolle edities, komt er dit
jaar weer een nieuw slagwerkfestival!
De slagwerkdocenten van het
MuziekgebouwGO zijn van plan er
weer een feestje van te maken dat
de plank niet mis slaat!
Het gratis slagwerkfestival ‘Sla je slag op
Flakkee’ vindt plaats op zaterdag 23 Maart 2019 in
het Diekhuus te Middelharnis. We starten rond 11.00
bij elkaar en beginnen dan met de grote groep.
Daarna splitsen we alle slagwerkers in niveau's en
gaan we actief met de vier slagwerkdocenten aan
het werk met afwisselende workshops. De
slagwerkdocenten Richard Heijerman, Sander
Berkvens Michiel Buijsse en Anno Appelo hebben
het Flakkee al eerder van slag gebracht en maar
raak geslagen op Goeree, dus dit beloofd weer
een slaand succes te worden!
Michel gaat met de brushes aan de slag, Sander
leert jullie de geheimen van de Djembetaal, Richard
gaat met de Amerikaanse rudiments aan de slag en
Anno gaat traditioneel met de mars, inclusief

We gaan een ontzettend leuke dag tegemoet met
veel plezier! Álle slagwerkers van het eiland zijn
welkom hoe meer hoe beter...
Trommel al je vrienden op, want deze te gekke dag
mag je natuurlijk niet missen!
Opgeven en inschrijven kan via de eigen docent of
a.appelo@planet.nl
Vermeld je naam, je leeftijd, je niveau en eventueel
je vereniging.
Wacht niet te lang met opgeven, voordat je de
plank misslaat!
Tot ziens op 23 maart 2019 in Middelharnis!
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Kindpakket Goeree-Overflakkee
In Goeree-Overflakkee doet iedereen mee
Muziekles? Een nieuwe laptop? Lekker sporten of op
schoolreisje? Het kan met het Kindpakket GoereeOverflakkee.
De gemeente Goeree-Overflakkee wil dat álle
kinderen mee kunnen doen.Dat zij lekker kunnen
sporten en zonder zorgen naar school gaan. Ook
kinderen uit een gezin waar niet zoveel geld is. De
gemeente helpt deze kinderen met het Kindpakket.
Kijkt u op https://goereeoverflakkee.mijnkindpakket.nl/

Doe (weer) mee vanaf begin Maart!
Muziek met Peuters is cursus voor kinderen tussen de
1 en 4 jaar met als doel “Samen muziek maken,
dansen en zingen!”
Het kind maakt op een zeer eenvoudige en speelse
manier kennis met muziek. De kinderen leren al
spelenderwijs de taal van muziek.
Er zijn vele redenen waarom ouders met hun jong
kind muziek zouden moeten maken, hieronder tref je
er vijf. Lees meer...
http://muziekgebouwgo.nl/muziek-met-peuters/

Wat doet muziek met ons?
Muziek heeft een enorme impact op onze hersenen,
emoties en gedrag. Het activeert ons brein en kan
zelfs fysieke pijn verzachten. Hoe kunnen we die
effecten toepassen in de gezondheidszorg? En
worden we slimmer van muziek?
Lees hier het hele artikel online!

Muziek prikkelt bijvoorbeeld de motorische
gebieden, die zorgen voor die onbedwingbare
neiging om te dansen.
Ook hersengebieden die met emotie te maken
hebben, worden door muziek geactiveerd. Niet zo
gek dus dat een muziekstuk je zo kan raken. En luister
je naar muziek die je mooi vindt, dan maken je
hersenen dopamine aan, hetzelfde stofje dat
bijvoorbeeld vrijkomt als je iets lekkers eet, of als je
verliefd bent. Dat zorgt dan weer voor een
gelukzalig gevoel.

De één houdt van Bach, de ander gaat liever los
op house of rap. Iedereen heeft zo zijn eigen
voorkeur, maar muziek laat maar weinig mensen
koud. Je wordt er blij van, of juist verdrietig, of je
krijgt vooral zin om te dansen. Hoe komt het dat die
klanken ons zo in vervoering kunnen brengen?
Muziek activeert het hele brein, vertelt
neuropsycholoog Erik Scherder. Als we naar muziek
luisteren, worden tegelijkertijd allerlei verschillende
hersengebieden actief.
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