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Vers van de pers: onze nieuwsbrief! Dit keer wel 
een verkorte versie, maar dat mag de (lees)pret 
niet drukken! 

 

Van de bestuurstafel 

2023 alweer, waar blijft de tijd…… december was 
een spannende tijd voor mij want het oma-schap 
kwam om de hoek kijken. Onze kleindochter Tess 
is pas begin januari 2023 geboren maar dat bete-
kende voor het bestuur en docenten dat zij alleen 
op afstand dingen met mij konden regelen. 

Gelukkig was Marja in staat om het grootste ge-
deelte van de organisatie van de Kerstmarkt op 
zich te nemen en dan uiteraard het stuk voor de 
muziekschool. 

 Wat snel daarna volgde was de generale repetitie 
op 7 januari en het spetterende Nieuwsjaarscon-
cert op 14 januari.   

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige 
Nieuwsbrief, heeft Margriet Zandstra in december 
het stokje neergelegd en helaas was er niemand 
op dat moment om dat stokje over te nemen. Na 
wat heen en weer gevraag  zijn wij er toch in ge-
slaagd om een opvolger voor Margriet te vinden. 
Anouk stelt zich zelf aan jullie voor. 

Namens het bestuur: Letty Woltering 

 

Kort voorstellen: Anouk 
Bij deze wil ik mij graag even kort voorstellen. Mijn 
naam is Anouk Rozendaal en ik verzorg sinds kort 
de nieuwsbrief van de Muziekschool. In mijn vrije 
tijd vind ik het fijn om te lezen, wandelen en mu-
ziek te luisteren. Zelf ben ik ook leerling van de 

muziekschool, ik volg op woensdag gitaarlessen. 
En vanaf nu ben ik, zoals hierboven al vermeld, 
verantwoordelijk voor de nieuwsbrief!  

 

AMV lessen van start gegaan 
Afgelopen 23 januari zijn de lessen Algemene Mu-
zikale Vorming van start gegaan. Tijdens deze les-
sen krijgen leerlingen onder meer les over muzi-
kale vorming en wordt er ook muziek gemaakt.  
Twaalf enthousiaste leerlingen zijn in januari van 
start gegaan met de lessen. Een mooie afsluiting 
zal dan ook plaats vinden op maandag 22 mei om 
17:30 uur.   

 
(Foto door Silvia Mulder) 

 

Terugblik op afgelopen periode 
Nieuwjaarsconcert Caecilia i.s.m. De Muziekschool 
Op 14 januari j.l. vond er een spetterend nieuw-
jaarsconcert plaats. Dit werd georganiseerd door 
Caecilia in samenwerking met de Muziekschool. 
Het concert vond plaats in de Breehoek waar leer-
lingen van beide muziekverenigingen het aanwe-
zige publiek amuseerde met hun muzikale talen-
ten.  

De bezoekers werden vermaakt met een zeer af-
wisselend programma, waar men soms oren en 
ogen te kort kwam, want zowel het orkest als de 
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slagwerkgroep én de jeugdslagwerkgroep lieten 
van zich horen.  

“Caecilia opende het concert met een mooie, ste-
vige mars, genaamd Glück Auf van componist Jo-
han Wichers. Het was een feestelijke mars, wat er-
voor zorgde dat de sfeer er bij de meeste bezoe-
kers meteen goed in zat.” luidde het commentaar. 

Kortom, de organisatie blikt terug op een zeer ge-
slaagd en gezellig nieuwjaarsconcert, een goede 
start van dit seizoen. 

Open Podium 
Na het nieuwjaarsconcert hadden de leerlingen 
van de muziekschool gelukkig alweer een nieuw 
evenement om naar uit te kijken; het Open Po-
dium concert. Dit concert vond op dinsdagavond 
21 februari plaats.  

Zesentwintig leerlingen lieten op deze avond, sa-
men met hun muziekdocenten, de stukken horen 
waar zij in de afgelopen periode aan hadden ge-
werkt. Familie en vrienden waren goed vertegen-
woordigd en zij kregen verschillende muziekinstru-
menten te horen, waaronder de cello, dwarsfluit, 
gitaar, harp en piano.  

 
(Foto door Margriet Zandstra) 

Open Podium in de Grote Kerk 
Graag blikken we ook met veel plezier terug op 
het zeer geslaagde Open Podium concert van afge-
lopen 23 maart. Dit keer in de Grote Kerk zodat 
ook de leerlingen die het orgel bespelen hun 
prachtige stukken konden laten horen.  

Het publiek werd geamuseerd door leerlingen op 
de panfluit, orgel, piano, viool en dwarsfluit. Zo 
passeerde onder andere stukken van Vivaldi en 
Beethoven de revue, maar daar hield het voor de 
leerlingen en het publiek zeker niet op.  

 
(Foto door Karin Jochems) 

De muziekschool organiseert Open Podium con-
certen om de leerlingen te stimuleren en in staat 
te stellen om hun muziekstuk(ken) te laten horen, 
zodat daar in de muzieklessen (eventueel) mooi 
naartoe gewerkt kan worden. Iedereen is dan ook 
van harte welkom de concerten bij te wonen. 
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Optredens docenten 
We blazen een nieuwe rubriek in het leven! Want 
hoe leuk is het als je als leerling of geïnteresseerde 
de kans krijgt om jouw eigen docent te zien schit-
teren? In deze korte rubriek plaatsen we informa-
tie over aankomende concerten van onze eigen 
docenten.  

De volgende docenten kunt u de aankomende pe-
riode aanschouwen – en horen: 

Oliver Parr, cellodocent 
18-04 Zwanenmeer (Het Nationaal Ballet, Amster-
dam)  
13-04 Quintet van Mendelssohn (Epe, Grote Kerk) 
07-05 Hitchcock, James Whale Orchestra (Focus 
Arnhem) 

 

Mary-Ann Eessaar, viooldocente 
08-04 Matthäuspassion (Loenen aan de Vecht)  

Karin Jochems, fluitdocente (samen met Adriaan 
Dropsie) 
04-06 Entre Dos (Grote Kerk, Voorstraat 110, Via-
nen van 16:00-17:00u) 

Muzikale tip van gitaardocent Aldo: 
Iets dat mijn vaardigheden als muzikant en mijn 
motivatie volledig heeft verbeterd, is om video's 
van je spel te maken. Je hebt bijvoorbeeld een 
stuk dat je een tijdje speelt en je denkt dat je geen 
vooruitgang boekt, hoe lang je het ook oefent. 
Maak vervolgens een video van jezelf terwijl je het 
stuk speelt en kijk dan waar je moeite mee hebt of 
wat je niet leuk vindt. Ga dan door met oefenen 
en neem na een week opnieuw hetzelfde stuk 
op... het zal beter zijn, dat beloof ik! Ook door je-
zelf op te nemen en de voortgang die je hebt 

gemaakt te identificeren, krijg je feedback van je-
zelf, geweldig toch?” 

Agenda 
24 april t/m 7 mei Meivakantie  
2 juni van 18:30-20:00 uur Open Avond  
17 juni in de Grote Kerk Zomerconcert 

Ook zin om muziek te gaan maken? Wil je eerst 
een gratis proefles? Vul het contactformulier in op 
www.scherpenzeelmuziek.nl daar vind je ook 
meer informatie, of mail naar  
sms-scherpenzeel@live.nl 

Redactie: Anouk Rozendaal 
Input: Letty Woltering 
Eindredactie en vormgeving: Verrips Digitale 
Diensten  

De muziekschool voldoet aan de wettelijke be-
waartermijnen en bewaart gegevens niet langer 
dan voorgeschreven in de AVG. Hebt u vragen 
over ons privacy-beleid, neem dan contact op via 
bovenstaand e-mailadres.  

 

Vanuit de Muziekschool wensen wij u al-
vast prettige Paasdagen toe. 


