DE GOOISCHE MUZIEKSCHOOL
NIEUWSBRIEF APRIL 2016
KOMENDE ACTIVITEITEN APRIL 2016
IN DEZE NIEUWSBRIEF

In april houden wij twee grote evenementen die jullie eigenlijk niet
mogen missen. Dit is het 10de Pianofestival, een jubileum op 10 april en
onze Regionale Open Dag op 16 april.



10 april – Pianofestival



16 april – Regionale open dag



INFO WORKSHOPS 16 april

In deze nieuwsbrief lees je hierover en tref je ook het programma van de
Regionale Open Dag aan.




Verder lees je over de verschillende workshops die gehouden worden op
de Regionale Open Dag.

Kidsband - NIEUW
Muziekles voor jonge
kinderen
 Instrumenten proberen
Nico en Coen Schimmel

Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan
telefonisch contact met ons op, tel.: 035-6936596 of stuur een mail naar
info@degooischemuziekschool.nl.
We zien iedereen graag op 10 en 16 april.

16 APRIL – REGIONALE OPEN DAG BUSSUM
Op zaterdag 16 april organiseren wij onze Regionale Open Dag van 13.00
tot 17.00 uur. De Regionale Open Dag zal plaatsvinden in Scala aan de Dr.
Schaepmanlaan 8 te Bussum.
Wij laten gedurende deze dag een breed scala van al onze activiteiten
zien. Geïnteresseerden kunnen komen kijken naar presentaties
gehouden door docenten en leerlingen, meedoen aan diverse
workshops en zelf instrumenten uit proberen.
De Regionale Dag is voor de jeugd, tieners en volwassenen. Van heel
jong tot oud, muziek is er voor iedereen! Je bent immers nooit te
oud voor muziekles.
Uiteraard is deze dag ook geschikt om al je vragen te stellen over
muziek-, dans- en musicallessen. Docenten zijn aanwezig om je vragen te
beantwoorden en ook om advies te geven.

AANMELDEN WORKSHOPS
Voor de workshops moet je je vooraf
aanmelden, dit kan per mail
info@de gooischemuziekschool.nl.
Maximaal aantal deelnemers is 8.

Daarnaast is deze dag het startschot voor activiteiten die georganiseerd
worden in de meivakantie, de aanbiedingsperiode voor alle
instrumentale lessen en aankondigingen van de eindpresentaties.
Wil je gebruik maken van de aanbieding, dan starten deze lessen
uitsluitend in mei en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van
leerling en docent.

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

WIL JE OPTREDEN?
Laat het ons weten via
info@de gooischemuziekschool.nl.
Optreden 1: aanvang 13.30 uur
Optreden 2: aanvang 15.15 uur

Het programma van de dag is als volgt:
Presentaties, optredens & workshops van 13.00 tot 17.00 uur:
Grote zaal:
13.00 – 13.20 uur

Presentatie JeugdTheaterschool

13.30 – 14.15 uur

Optredens door leerlingen & ensembles

14.30 – 15.00 uur

Presentatie MuziekTheaterschool (dans & zang)

15.15 – 16.00 uur

Optredens door leerlingen & ensembles

16.15 – 17.00 uur

Optredens volwassenen POP & JAZZ

Kleine zaal:
12.45 – 13.15 uur

Workshop Muziek & Beweging (3,5 tot 5,5 jaar)

13.30 – 14.00 uur

Workshop Basisvorming Muziek (5,5 tot 7 jaar)

14.15 – 15.15 uur

Workshop KIDSband Muziektuinclub (vanaf gr 4)

15.15 – 16.15 uur

Workshop KIDSband Muziektuinclub (vanaf gr 5)

16.15 – 17.00 uur

Optreden jongeren bands

Instrumentale kennismaking 13.00 tot 16.00 uur, voor alle leeftijden:
Studio 2

Accordeon

Studio 3

Trompet / koper instrumenten

Studio 4

Dwarsfluit

Studio 5

Blokfluit

Studio 6

Klarinet / Sax

Studio 7

Piano / Keyboard
 13.15 – 13.45 uur WORKSHOP
 Vanaf 13.45 uur vrije inloop

Dudok groot 1

Viool / Cello
 13.15 – 13.45 uur WORKSHOP
 Vanaf 13.45 uur vrije inloop

Dudok groot 2

Gitaar
 13.15 – 13.45 uur WORKSHOP
 Vanaf 13.45 uur vrije inloop

Next Door

Slagwerk
 13.15 – 13.45 uur WORKSHOP
 Vanaf 13.45 uur vrije inloop

2

DE GOOISCHE MUZIEKSCHOOL
NIEUWSBRIEF APRIL 2016
WORKSHOPS REGIONALE OPEN DAG – 16 APRIL
KIDSBAND: NA ÉÉN LES EEN POPNUMMER SPELEN!
In een popband spelen terwijl je nog geen instrument kunt spelen! Doe
dan mee met The Kidsband Muziektuinclub. Ben jij tussen de 9 en 12
jaar oud en je vindt het helemaal te gek om in een popband te spelen,
meld je dan aan voor de workshops tijdens de Regionale Open Dag op
16 april aanstaande. De workshops starten om 14.15 uur en om 15.15
uur.
Wil jij piano / keyboard, (elektrische) gitaar / basgitaar of de drums
leren spelen? Of zing je liever? Meld je aan want jij bent nodig om de
band te starten.

WORKSHOPS:
MUZIEKLES VOOR JONGE
KINDEREN
Tijdens de Regionale Open Dag op 16

Bij de kidsband leer je samen muziek maken en spelen. Het is leerzaam,
maar ook gezellig. Je leert van elkaar en je ondersteunt en stimuleert
elkaar. In 6 weken tijd ga je samen aan het werk en leer je een
popnummer spelen. Aan het einde gaan jullie een spetterend optreden
geven, want dat hoort er natuurlijk bij als je in een band zit.
Ben jij geïnteresseerd, meld je dan aan voor één van de workshops op
de Regionale Open Dag op 16 april. Aanmelden kan per mail,
info@degooischemuziekschool.nl.

april kunnen kinderen tussen de 4 en
12 jaar gratis workshops volgen.
Van 12.45 tot 13.15 uur zijn kinderen

PROBEER JE INSTRUMENT TIJDENS DE REGIONALE OPEN DAG!

en om een basis neer te zetten.

Oudere kinderen uit groepen 4 t/m 8 kunnen zich opgeven voor de
workshops piano / keyboard, viool / cello, gitaar of slagwerk. Deze
workshops zijn van 13.15 tot 13.45 uur. Je krijgt in een half uur een goed
beeld van de mogelijkheden van de instrumenten en of je het wel zo
leuk vindt als dat je dacht. Wil je meerdere instrumenten uitproberen
dan kan dat uiteraard ook. Gedurende de hele middag kun je tijdens de
vrije inloop allerlei instrumenten uitproberen en ook je vragen stellen
aan de docenten. Voor de workshops moet je je wel aanmelden en dit
kan per mail, info@degooischemuziekschool.nl.

Kinderen uit groepen 3 & 4 van de

PRESENTATIES JEUGDTHEATERSCHOOL EN MUZIEKTHEATERSCHOOL

uit groepen 1 & 2 van de basisschool
van harte welkom om mee te doen
aan de workshop ‘Muziek &
Beweging’. De kern van deze cursus is
om spelenderwijs het muzikale
gevoel van de kinderen te stimuleren

basisschool kunnen van 13.30 tot
14.00 uur deelnemen aan de
workshop ‘Basisvorming Muziek’’. In
deze cursus wordt aandacht besteed
aan zingen, bewegen, luisteren,

Wil jij schitteren in een musical? Lekker acteren, zingen en bewegen
kom dan kijken naar de presentaties van de JeugdTheaterschool van
13.00 tot 13.20 uur en naar MuziekTheaterSchool van 14.30 tot 15.00
uur. Je krijgt dan een goede impressie van onze musicalactiviteiten en je
kunt ook je vragen stellen.

noteren, lezen en natuurlijk het leren
spelen op ritme-instrumentjes en het
klokkenspel.
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10 APRIL – 10DE PIANOFESTIVAL
Op zondag 10 april vieren wij met een feestelijk pianofestival ons 10
jarig jubileum. Heel trots en blij zijn wij met de medewerking van de
bekende pianiste Daria van den Bercken.
Naast een solo-optreden gaat zij met een aantal van onze leerlingen
samenspelen. Voor alle deelnemers aan het festival biedt dit een unieke
kans om samen te spelen op twee vleugels, te luisteren naar en zich te
laten inspireren door medeleerlingen en door Daria van den Bercken.
Het festival houden wij in de prachtige theaterzaal van het Arsenaal aan
de Kooltjesbuurt 1 in Naarden. Er zijn drie concertseries die starten om
12.00 uur, 13.45 uur en om 15.45 uur. Toegang is gratis.

DE DRIE CONCERTSERIES
PIANOFESTIVAL ZIJN OM:
Serie 1:
Serie 2:
Serie 3:

12.00 – 13.00 uur
13.45 – 14.45 uur
15.45 – 16.45 uur

Toegang is gratis. Theaterzaal van het
Arsenaal, Kooltjesbuurt 1, Naarden.

Voor deze feestelijke
gelegenheid worden er
twee vleugels neergezet
waar onze leerlingen op
gaan spelen. Dit alles wordt
mede mogelijk gemaakt
door de Robert F.W.
Bruinsma Stichting die de
theaterzaal, Daria van den
Bercken en de Bösendorf
vleugel sponsoren. Onze hoofdsponsor, Cees Rinkel van Steinberg
piano’s en vleugels stelt voor deze dag de tweede vleugel ter
beschikking.
Kom luisteren naar één of meerdere concertseries.
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