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KORTE TERUGBLIK & ACTIVITEITEN IN 2016 

Uiteraard starten wij deze 
nieuwsbrief met iedereen een 
gelukkig en muzikaal 2016 toe te 
wensen. 

We hebben de feestmaand weer 
achter de rug. De oliebollen 
hebben zalig gesmaakt, de 
kerstboom is opgeruimd en we 
gaan verder met onze alledaagse dingen. Toch willen we heel even 
terugblikken op het kinderkoor in Weesp en Bussum die Sinterklaas en 
zijn Pieten heel muzikaal hebben binnengehaald. Ook het 
Pepernotengala was weer een groot succes en zeker ook gezellig. 
Daarnaast hebben de musical leerlingen op de kerstmarkten in Naarden 
en Bussum een uitstekende performance van de musical Scrooge 
gegeven. Een aantal docenten hebben met hun leerlingen een eigen 
kerstpresentatie gegeven. Tot slot is er door de kinderkoren weer mooi 
gezongen tijdens de kinderviering in de St. Jozefkerk samen met  
drumband ViJos. 

We hebben ondertussen niet stil gezeten en er staat tot aan maart weer 
een heleboel op ons programma. Blijf onze website in de gaten houden 
en volg ons op Facebook want ideeën voor activiteiten blijven zich 
ontwikkelen. 

Ook de maand van een muziekinstrument houden we in tact met een 
aantrekkelijke aanbieding en speciale activiteiten. 

Nogmaals wensen wij iedereen een fantastisch muziek-, dans- en/of 
musical 2016 toe!  

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van al onze 
activiteiten? 

Klik dan nu op deze link 

https://www.facebook.com/degooischemuziekschool 

 
 

 

 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Korte terugblik & Activiteiten 
2016 

 Januari: gitaarmaand 

 Promotie groepslessen 

 Start nieuwe korte cursussen 
DJ-school 

 Muziek met Peuters in Bussum 
en Laren 

 Gehoorbescherming Noizezz 
muziekfilters 

 Cursus Instrumentale Oriëntatie 
(7 weken) 

 Music for Little Mozarts 

 Kinderconcert Snowman 

 Algemene voorspeelavond 

 Februari: blokfluit- en 
trompetmaand 

 DJ-optredens Muziekcentrum 
Schimmel 

 TheaterKLAS = NIEUW dit seizoen  

 Basiscursus piano en gitaar voor 
volwassenen 

 Winterfeest op 20 februari 

 Samenspel gitaarles 

 Maart: cello- en vioolmaand 

 JongTheaterSchool 

 Evenementen agenda t/m 
maart 2016 

 

 

 

 

 

Telefoon: 035-6936596 
Website: www.degooischemuziekschool.nl 
E-mail: info@degooischemuziekschool.nl 
www.facebook.com/degooischemuziekschool 
  
 

https://www.facebook.com/degooischemuziekschool
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JANUARI - DE MAAND VAN DE GITAAR 

Januari starten we met de maand 
van de gitaar.  

Iedereen kan gitaar leren spelen, 
dus ook de beginnende en de 
gevorderde gitarist kan terecht 
voor inspirerende lessen. 

Je kunt vanaf 6 jaar of ouder leren 
spelen op de akoestische-, de elektrische- en de basgitaar. Het is ons 
advies om te starten met een klassieke gitaar. Je hoeft geen noten te 
kunnen lezen of voorkennis te hebben om gitaar te gaan leren spelen. 
Wij leren je dit allemaal zodat je snel wat akkoorden en een melodietje 
kunt spelen. De gitaarlessen worden gegeven in een groep of 
individueel. 

Maak kennis met dit populair snaarinstrument met oneindige 
mogelijkheden en schrijf je in januari 2016 in en ontvang een mooie 
korting. Je krijgt dan 4 privélessen voor € 60,00 (20 minuten privéles, 
21+ excl. 21 % BTW). Deze aanbieding is geldig gedurende de hele 
maand, zowel voor jeugd, tieners en volwassenen. Je bent per slot van 
rekening nooit te oud voor gitaarles. 

GROEPSLESSEN PIANO, GITAAR, DRUMS EN VIOOL 
IN FEBRUARI STARTEN ER NIEUWE SERIES 

VOLWASSENEN  
Onder de noemer nooit te oud om te leren bieden wij een speciale korte 
cursus aan voor volwassenen. Een korte leerlijn waarbij de volwassenen 
op een ontspannen manier het instrument verkennen en de beginselen 
van het bespelen van het instrument leren. Acht lessen van 45 minuten 
voor € 120 excl. btw. 
 

KINDEREN  
Kinderen vanaf groep 4 t/m 8 van de basisschool kunnen deelnemen aan 
de basiscursus gitaar, piano, viool en drums. Samen het instrument 
ontdekken, noten leren lezen, leren dat thuis oefenen nodig is om beter 
en handiger te worden. De oefeningen, samenspeelopdrachten, 
gehoortraining en theorie zijn afgestemd op de leeftijd van deze 
kinderen. De leerlingen leren improviseren en uit het hoofd spelen. 
Daarnaast worden ze muzikaal uitgedaagd zelf liedjes te maken en aan 
elkaar te laten horen. Kortom, een heerlijke cursus om kennis te maken 
met de gitaar, piano, viool of drums. De serie bestaat uit 15 lessen van 
30 minuten voor € 170. 
 
 
 

GOOISCHE DJ-SCHOOL 

Wil jij DJ worden? En ben jij 10 jaar 
of ouder? Zie jij jezelf staan op een 
groot dance event als de DJ die het 
publiek weet op te zwepen met jouw 
creaties? Schrijf je dan in voor de 
korte cursus in januari of maart. 
  
De korte cursus in januari start op 
donderdag 21 & vrijdag 22 januari. 
Kijk voor de tijden even op onze 
website. Er wordt lesgegeven op 
Pioneer en Reloop controllers. Ook 
tieners en volwassenen zijn van 
harte welkom. 
 

 Start 21 & 22 januari 2016 

 Voor tieners vanaf 10 jaar 
 5 lessen à € 70,- (21

+
 excl. BTW) 

 
Ga de uitdaging aan en 

SCHRIJF JE NU IN! 
 

www.degooischemuziekschool.nl 

Op 13 februari zijn er optredens in 
Muziekcentrum Schimmel. Interesse 
kom dan kijken! 
 
De eerstvolgende korte cursus van 
DJ-Stef start op donderdag 10 & 
vrijdag 11 maart bij Muziekcentrum 
Schimmel, Havenstraat 31 in 
Bussum.   
 

 Start 10 & 11 maart 2016 

 Voor tieners vanaf 10 jaar 
 5 lessen à € 70,- (21

+
 excl. BTW) 

 

http://www.degooischemuziekschool.nl/
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START MUZIEK MET PEUTERS IN BUSSUM EN LAREN 

Op 19, 20 en 22 januari starten 
we weer met een nieuwe serie 
Muziek met Peuters. Een leuke 
cursus voor peuters van 1,5 tot 
4 jaar met hun (grootouders) 
met als doel "zullen we samen 
spelen, dansen en zingen...!". 
Het is een cursus om het kind 

op een zeer eenvoudige en speelse manier kennis te laten maken met 
muziek. Lekker zingen, trommelen, klappen, stampen en dansen met 
elkaar maakt het gezellig. De kinderen leren al spelenderwijs de taal van 
muziek. Juf Marije Reddingius geeft de lessen met veel enthousiasme. 
Onlangs is zij geïnterviewd en juf Marije ziet Muziek met Peuters als een 
“wekelijks cadeautje”.  

De cursus duurt 8 weken en kosten voor (groot)ouder met één kind zijn 
€ 80. Aanvang van de cursus in Bussum is om 9.15 en 10.30 uur bij Scala, 
Dr. Schaepmanlaan 8 in Bussum.  

In Laren wordt de les gegeven door Ellis Steenbeek op de donderdagen 
om 9.00 uur. Deze serie bestaat uit 6 lessen (€ 60) en start op 
donderdag 21 januari. 

Inschrijven is mogelijk via onze website. 

START CURSUS INSTRUMENTALE ORIËNTATIE (7 WEKEN) 

Lijkt het je leuk om een muziekinstrument te bespelen! Maar op welk 
instrument wil je dan het liefste spelen? Kom dan naar de cursus 
instrumentale oriëntatie en ontdek jouw instrument! 
 
De cursus is voor kinderen uit groep 4 t/m 8 
van de basisschool. Gedurende zeven weken 
laten docenten van de muziekschool in 
Bussum deelnemers kennis maken met zeven 
verschillende instrumentgroepen. Welke 
instrumenten zijn dat dan? 
 
De viool, piano/keyboard, gitaar, 
saxofoon/klarinet, dwarsfluit/blokfluit, 
trompet/trombone en slagwerk zijn de 
instrumenten die aan bod komen. De lessen 
worden gegeven door vakdocenten en zo 
krijg je een goed idee welk instrument bij jou zou kunnen passen! De 
docenten schrijven ook per instrument een korte evaluatie die aan het 
einde van de cursus met de ouder(s) besproken kan worden.  
 

We leven in een wereld waarin geluid 

altijd om ons heen en daar wennen 

we snel aan . Maar toch kan de 

sterkte van geluid schadelijk zijn voor 

je gehoor. Zo ook als je lekker aan het 

drummen bent, samen met andere in 

een muziekvereniging speelt of zelfs 

als je in een bandje speelt. 

Noizezz heeft daarom op vraag van 

muzikanten de Noizezz Muziekfilters 

ontwikkeld. Een nieuwe vorm van 

gehoorbescherming. Het ontwerp is 

revolutionair, zowel in uiterlijk als 

formaat. Ook de werking van het 

filter is weergaloos. 

De Noizezz Muziekfilters zijn 

ontwikkeld op vraag van muzikanten 

door tevredenheid over de mogelijk-

heden of demping van de huidige 

beschikbare filters. Noizezz heeft een 

uitgebreid onderzoek gedaan onder 

muzikanten en hun wensen in kaart 

gebracht.  

Geïnteresseerd, kom dan langs bij 

Muziekcentrum Schimmel, 

Havenstraat 31 te Bussum en vraag 

naar de mogelijkheden. Bellen kan 

ook tel.: 035 - 685 26 23. 

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag. 
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De cursus start op vrijdag 22 en zaterdag 23 januari in Bussum. De 
tijden van de cursus zijn te vinden op onze website, 
www.degooischemuziekschool.nl.  De kosten bedragen € 95 voor 7 
lessen. 
 
Inschrijven kan via onze website. 
 

23 JANUARI - KINDERCONCERT SNOWMAN  

Op zaterdag 23 januari speelt Toonkunst Bussum het kinderconcert 
Snowman. De film wordt begeleidt door een verteller en live muziek 
gespeeld door het orkest. Na het concert is er een introductie en 
uitproberen van de instrumenten voor kinderen vanaf 4 jaar. Het concert 
wordt gehouden om 16.00 uur in de Wilhelminakerk, 
Wilhelminaplantsoen 14 te Bussum. Toonkunst Bussum doet dit in 
samenwerking met De Gooische Muziekschool. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Muziekcentrum Schimmel, Havenstraat 31 te Bussum en kosten € 6,-. 
 

29 JANUARI - ALGEMENE VOORSPEELAVOND 
 
Op vrijdag 29 januari houdt De Gooische Muziekschool een 
instrumentale voorspeelavond in de Jozefkerk te Bussum. Ben jij tussen 
de 6 en 18 jaar en speel jij een instrument en volg je les bij De Gooische 
Muziekschool?  
 
Lijkt het je wel leuk om eens te 
laten horen aan familie, vriendjes, 
vriendinnetjes en ander publiek 
wat je tot nu toe hebt geleerd, 
bespreek het dan even met je 
docent. Inschrijven is mogelijk tot 
dinsdag 19 januari en er is plaats 
voor 20 deelnemers. 
 
Je kunt je telefonisch inschrijven, 035 – 693 65 96 of per mail. De 
voorspeelavond begint om 19.30 uur in de Jozefkerk, hoek 
Laarderweg / Ceintuurbaan in Bussum. Toegang is gratis. 
 

 

 

 

 

 
Pianocursus voor 5 / 6 jarige 

MUSIC FOR LITTLE MOZARTS 
 
Sinds 2014 is De Gooische 
Muziekschool met succes van start 
gegaan met de  pianocursus Music 
for Little Mozarts. Een speelse 
kennismakingscursus pianospelen  
voor 5 en 6 jarige. 
 
In deze cursus hebben de kinderen 
samen met Beethoven Beer en 
Mozart Muis hun eerste muzikale 
stappen gezet. Aan de hand van 
verhaaltjes hebben zij de piano leren 
ontdekken en hun eerste liedje leren 
spelen. 
 
Er is nog ruimte voor een nieuwe 
groep op de woensdagmiddag.  
 

Bent u geïnteresseerd?  
Aanmelden kan  via: 

info@degooischemuziekschool.nl 

 

http://www.degooischemuziekschool.nl/
mailto:info@degooischemuziekschool.nl?subject=Aanmelden%20voorspeelavond%2028%20november
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FEBRUARI - MAAND VAN DE BLOKFLUIT & TROMPET 

  
 
De maand februari staat in het teken van de blokfluit en de trompet. 
Ook bij deze instrumenten is de aanbieding schrijf je in februari 2016 in 
en ontvang een mooie korting. Je krijgt dan 4 privélessen voor € 60,00 
(20 minuten privéles, 21+ excl. 21 % BTW). Deze aanbieding is geldig 
gedurende de hele maand, zowel voor jeugd, tieners en volwassenen. 
 

13 FEBRUARI - DJ OPTREDENS MUZIEKCENTRUM SCHIMMEL 

Op zaterdag 13 februari kunnen 
leerlingen die de korte DJ-cursus 
hebben gevolgd laten horen wat ze 
van DJ-Stef allemaal hebben 
geleerd. 
 
Dus maak je eigen mix en kom het 
laten horen.  
 
De middag start om 16.30 uur bij Muziekcentrum Schimmel, Havenstraat 
31 te Bussum.  Laat ons per mail (info@degooischemuziekschool.nl) 
even weten of je komt optreden. Toegang is gratis. 
 

WAT IS THEATERKLAS?  

VOOR TIENERS 14+ 
Wil jij geloofwaardig acteren? Geloofwaardig lachen, huilen, boos zijn en 
verdriet laten zien? Dat leer je bij de theaterklas. Er wordt aandacht 
besteed aan de basisemoties en hoe je deze zo geloofwaardig mogelijk 
kunt opbouwen.  Je leert in korte tijd, in een groep van 8 tot 12 
jongeren, hoe je zowel met klein spel als met groot spel een scene kunt 
neerzetten.  
 
De theaterklas is voor tieners vanaf 14 jaar. De cursus bestaat uit 15 
lessen op de donderdag van 19.00 tot 20.30 uur. Kosten zijn € 150 per 
deelnemer. Bij voldoende aanmeldingen starten we op 4 februari met 
een nieuwe serie. De eerste les is een kennismakingsles. Meld je snel 
aan!  

BASISCURSUS PIANO EN 

GITAAR VOOR VOLWASSENEN 
 
Piano of gitaar leren spelen in een 
groep van 3 tot 6 volwassenen.  

Samen het instrument verkennen, 
noten leren lezen en de basis leggen 
voor het goed bespelen van het 
instrument.  De oefeningen, 
speelopdrachten, gehoortraining, 
theorie, zijn afgestemd de oudere 
beginner. De deelnemers leren 
improviseren en uit het hoofd 
spelen. Kortom een heerlijke cursus 
om kennis te maken met deze twee 
favoriete muziekinstrumenten. 

Aanmelden via 
info@degooischemuziekschool.nl 

 

mailto:info@degooischemuziekschool.nl
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20 FEBRUARI - WINTERFEEST ORKESTPROJECT  

Op zaterdag 20 februari nodigen wij alle leerlingen tot 12 jaar uit die een 
blaasinstrument bespelen om mee te spelen in het Groot Goois 
Jeugdorkest. Dit project bieden wij al onze blaasleerlingen kosteloos aan 
omdat wij het samenspelen in orkestverband willen stimuleren. 

Tijdens de uitvoering op zaterdag 20 februari spelen wij naast onze eigen 
stukken ook samen met  Muziekvereniging St. Jan uit Laren. Het wordt 
een feestelijk concert waar familie, vrienden kunnen komen luisteren. 
Entree voor dit concert is € 3 per persoon. 

Voor deze uitvoering moet wel worden geoefend.  

Het oefenen doe je in de les met je docent en op twee zaterdagen:  
30 januari en 13 februari. Deze repetities worden s’ middags in Bussum 
gehouden.    

De generale repetitie en uitvoering op zaterdag 20 februari zijn in 
Muziekcentrum Schering & Inslag in Laren.  

De generale repetitie is van 14.30 tot 15.30 uur. Het concert is van 16.00 
tot 17.00 uur in Laren. 

Wil je meedoen meld je dan voor 20 januari aan bij: 
marieke.muziekschool@online.nl onder vermelding van je naam, 
instrument en docent. Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat het project 
niet door.  

SAMENSPEL GITAARLES  

4 ENSEMBLELESSEN VOOR € 20 
Heel veel leerlingen hebben plezier aan hun gitaarles, maar soms is het 
toch moeilijk om alleen te oefenen. Daarom is het vanaf februari 
mogelijk voor leerlingen (basisschool leeftijd) om tweewekelijks 
gezamenlijk gitaarles te volgen op de zaterdagochtend. Het is niet de 
bedoeling om nieuwe muziekstukjes te leren, maar wel om stukjes 
samen te oefenen die je in de les hebt geleerd. De lessen worden 
gegeven aan groepjes van drie tot vijf kinderen op de zaterdagochtend. 
Prijs per les is € 5 per leerling. Kijk voor meer informatie op onze 
website. 

MAART - MAAND VAN DE CELLO & VIOOL 

De maand maart staat in het teken van cello en viool. Ook bij deze 
instrumenten is de aanbieding schrijf je in februari 2016 in en ontvang 
een mooie korting. Je krijgt dan 4 privélessen voor € 60,00 (20 minuten 
privéles, 21+ excl. 21 % BTW). Deze aanbieding is geldig gedurende de 
hele maand, zowel voor jeugd, tieners en volwassenen. 

SAMENWERKING 

DANSSTUDIO VAN HARTEN 
 
Voor lessen in Bussum werkt De 

Gooische Muziekschool samen met 

Dansstudio van Harten. Ook 

volwassenen kunnen deelnemen. 

Kijk op hun website voor de 

mogelijkheden, Dansstudio van 

Harten.  

http://www.dansstudiovanharten.nl/
http://www.dansstudiovanharten.nl/
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EVENEMENTEN AGENDA T/M MAART 2016 

Januari 2016 Maand van de Gitaar 

19, 20 & 22 jan. Start Muziek met Peuters in Bussum 

Donderdag 21 jan. Start Muziek met Peuters in Laren 

21 & 22 jan. 
Start DJ-cursus (5 weken) bij Muziekcentrum 
Schimmel, Havenstraat 31 te Bussum 

22 & 23 jan. Start cursus Instrumentele Oriëntatie (7 weken) 

Zaterdag 23 jan. Kinderconcert Snowman 

Vrijdag 29 jan. Algemene voorspeelavond 

Zaterdag 30 jan. Peutermarkt bibliotheek Huizen 

Februari 2016 Maand van de blokfluit & trompet 

Woensdag 3 febr. Start JongTheaterSchool 

Donderdag 4 febr. Start nieuwe serie TheaterKLAS 

Zaterdag 13 febr. 
DJ-optredens bij Muziekcentrum Schimmel, 
Havenstraat 31 te Bussum 

Zaterdag 20 febr. 
Winterfeest orkestproject in samenwerking met 
Muziekvereniging St. Jan 

Maart 2016 Maand van de cello & viool 

29, 30 mrt. & 1 apr. Start Muziek met Peuters 

10 & 11 mrt. 
Start DJ-cursus (5 weken) bij Muziekcentrum 
Schimmel, Havenstraat 31, Bussum 

 

JONGTHEATERSCHOOL 
 
JongTheaterSchool is een nieuwe 

dynamische toneel/zang cursus voor 

jongens en meisjes van 6 tot 7 jaar 

oud die gek zijn op toneel. We 

maken samen een voorstelling met 

zelfgemaakte scènes. Je gebruikt je 

eigen creativiteit en fantasie. Dit 

doe je samen in kleine groepjes van 

6 tot 10 kinderen. Je leert de basis-

techniek van toneel spelen, 

samenwerken, improviseren, 

ontdekken en ontwikkelen van je 

eigen fantasie en creativiteit. We 

stoppen alles wat we geleerd 

hebben in een eigen koffer om zo 

aan het einde van het seizoen een 

mooi optreden te kunnen geven 

met alles wat we geleerd hebben. 

Aansluitend op de toneellessen kun 

je ook zangles volgen. 

De lessen zijn op woensdagmiddag 

van 13.30 - 14.30 uur en aansluitend 

zangles van 14.30 - 15.00 uur. 

Ben jij gek op toneel (en zingen), 

doe dan mee!  

We starten op 3 februari. 


