NIEUWSBRIEF

Augustus 2022

Beste lezer,
Hopelijk geniet je van een mooie zomer! Misschien ben je al terug van weggeweest, heb je koffers die klaar staan om
nog te vertrekken of vier je vakantie in eigen omgeving.
Ook het team van stichting MOL geniet van de zomer, met een vakantiereis, een extra concert of festival en kijkt
terug op een cursusjaar met mooie momenten in de leskamers en geslaagde activiteiten daarbuiten. Zo hebben onze
cursisten onder andere van zich laten horen bij de Junior Bandstars in Zoeterwoude, op het leerlingenconcert in de
Dorpskerk, met Koningsdag in de Dorpskerk en samen met hun docenten tijdens de Muzikale Wandeling in de
Heemtuin en in het Doeshavenconcert en viel Bjorn Bussmann (viool) in de prijzen bij het Amstelveens viool
concours.
Nu bereiden we ons voor op de zomeractiviteiten in augustus en het nieuwe cursusjaar dat start in de week van 5
september. Hieronder informeren we je over een aantal activiteiten die op de planning staan dit jaar.
Nog hele fijne zomerweken!

ZomerMuziekWeken
In de laatste week van de vakantie kun je nog meedoen aan de ZomerMuziekWeken. Geef
je op via de website voor een van deze workshops:
Probeerlessen 3 ochtenden les op een instrument (gitaar, piano, blokfluit, harp
16 t/m 18 aug. (5-6 jaar: 10:00 – 12:00 uur en 7 -10 jaar: 11:30 – 13:30 uur)
Ensembles Harpensemble (alle leeftijden) 16 t/m 18 aug. Blokfluitensemble 17 aug.(volw.)
Muziekverhaal (5-7 jaar). Melody en het eiland van Muziek.
Dinsdag 16 aug. 11:30 -12:00 uur
Blokfluitensemble volwassenen Een avondje ongedwongen musiceren voor volwassenen.
Woensdag 17 aug. 20:00 – 21:00 uur
Muziek bij de Koffie Een muzikaal kopje koffie met Michel Ristenpatt (piano) en Gerold
Olieberg (contrabas).
Vrijdag 19 aug. 11:30 -12:00 uur
Zomers Zingen Een middagje gezellig zingen voor volwassenen. Ervaring niet nodig.
Dinsdag 23 aug. 14:30 -16:00 uur.
Alle informatie is te vinden op onze website: https://www.muziekonderwijsleiderdorp.nl/muziek-in-je-zomervakantie-2/
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Start nieuwe cursusjaar 5 september
Het cursusjaar start weer met ingang van maandag 5 september. Vanaf 25 augustus kun je
bericht van de docenten verwachten voor het maken van lesafspraken voor zover die nog
niet gemaakt zijn.

Basiscursussen – jeugd
Voor nieuwe basiscursussen 1,2,3… Muziek! en Muzikale Oriëntatie is kunnen weer
kinderen worden aangemeld. Beide cursussen worden gegeven op vrijdagmiddag om 15:30
en 16:15 uur. Voor 1,2,3… Muziek! i s er bij voldoende aanmeldingen een extra mogelijkheid
op woensdagmiddag.
1,2,3… Muziek! is een cursus voor kinderen van 5-7 jaar, op speelse wijze komen de muzikale
basisvaardigheden aan de orde. Muzikale Oriëntatie is bedoeld voor kinderen uit groep 4 en
5 van de basisschool en bereidt voor op de keuze voor een instrument.
Deze cursussen starten in de week van 14 september. In januari start een nieuwe
lessenserie.

Muziekverhaaltjes
Iedere eerste maandag van de vakantie kun je luisteren en meedoen in een kleine
muzikale workshop voor kinderen van ongeveer 5-7 jaar op basis van een
prentenboek. Ook dit cursusjaar zal deze activiteit worden voortgezet. Een
muziekverhaaltje duurt plm 40 minuten. Alvast voor de agenda:
Dinsdag 16 augustus 11:30 uur Melody & het eiland van Muziek – E. P. -Labourdette
Maandag 24 oktober 11:30

Stijn zoekt zijn stem – Marijke Albers

Maandag 27 februari 11:30

nnb

Maandag 24 april 11:30 uur

Koning gaat uit varen – Koos Meinderts

Bandcoaching
Speel jij dit jaar je favoriete nummers in een band? Voor gitaristen, bassisten, saxofonisten,
toetsenisten, zangers of slagwerkers die medespelers zoeken: meld je aan via
info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl
De docenten maken samenstellingen op basis van leeftijd en ervaring en gaan op
projectbasis aan de slag in een serie van 5 x in de periode september – december.
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Gemengd Ensemble Volwassenen
Een gemengd ensemble voor volwassenen kan op projectbasis weer worden opgestart op
maandagavonden. Het ensemble speelt kamermuziek o.l.v. Marian Jaspers Fayer en is
bedoeld voor strijkers, blazers en piano.

Blokfluit Ensemble Volwassenen
Het blokfluitensemble voor volwassenen repeteert 1 x per 2 weken op vrijdagavond o.l.v.
Bernadette Pollen en is bedoeld voor spelers van sopraan-, alt, tenor en of basblokfluit met
enige speelervaring. Wanneer je interesse hebt neem dan contact op en speel vrijblijvend
keer mee.

Harp Ensemble Volwassenen
Harppassion is het harpensemble voor volwassenen en repeteert op afspraak op
zaterdagochtenden o.l.v. Aimée van Delden. Nu en dan werken ze toe naar een presentatie.

Muziekles en Meer!
We proberen muziek zo bereikbaar mogelijk te maken voor iedereen door het aanbieden
van lessen op verschillende instrumenten, in verschillende stijlen, voor jong en oud,
beginner of gevorderde individueel in een duo, groep of ensemble. Kun je toch niet vinden
wat het het beste bij je past? Neem contact op met info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl
We denken graag mee!

