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Nieuwsbrief oktober 2016
Nieuwe
gitaardocent

We zijn weer begonnen!
Na een bewogen jaar is het Muziekgebouw GO van start
gegaan. Hiermee is het georganiseerde muziekonderwijs voor
Goeree-Overflakkee bewaard gebleven.

Gerhard Koele heeft
ons team versterkt!
Iedereen van 6 tot
60 jaar kan bij hem
terecht voor de
akoestische gitaar.
Vrijwel alle stijlen
komen aan bod.
Eline de Gast

Dankzij de inzet van betrokken vrijwilligers en de docenten zijn in augustus
de lessen weer begonnen. En daar zijn we best trots op!
Voor jong en oud kunnen we vele lesvormen aanbieden met een breed
aanbod van instrumenten bij u in de buurt.
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MUZIEKCARROUSEL

ENSEMBLE

Op vele basisscholen
Algemene Muzikale
Vorming

Elke vrijdagavond
samenspel in het
ensemble

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT
Samen sterk
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Eline geeft sinds
kort net als Piet
Westhoeve
pianolessen. Eind
november zal zij
afstuderen aan het
conservatorium en
heeft dan ruimte
voor nieuwe
leerlingen.

Even wennen
We zijn blij dat de docenten hun werk op het eiland kunnen voortzetten. Dat betekent ook dat de
huidige leerlingen met een vertrouwd persoon verder kunnen.
Er is ook wat veranderd. In ruil voor de Muziekcarrousel bieden de scholen hun lokalen aan voor de
particuliere lessen. Zo bespaart het Muziekgebouw in kosten voor huisvesting en kunnen we verspreid
over het hele eiland de lessen verzorgen. Dit kan dus betekenen dat er op een andere locatie dan u
gewend was les wordt gegeven.
Voor ons allen geldt dat het even wennen is. We sluiten kinderziektes niet uit en we vragen hier begrip
voor. Indien u suggesties of vragen heeft neem dan gerust contact met ons op, bij voorkeur via de
mail: secretaris@muziekgebouwgo.nl

De Muziekcarrousel
Op vrijwel alle basisscholen verzorgen we Algemene Muzikale Vorming
Voor groep 4 van de basisscholen geven de
vakdocenten van het Muziekgebouw muzikale
vorming. De leerlingen kunnen zo op een
speelse manier kennis maken met muziek.
Gedurende het hele schooljaar wisselen de
docenten elkaar af. Zo komen er diverse
instrumenten aan bod zoals zang, slagwerk,
harp, viool en gitaar. Daarnaast leren ze door
dans en beweging meer van ritmes en vergroten
ze hun gevoel voor muziek. Door het jaar heen
is er een programma met als doel de kinderen
een goede basis mee te geven.
Edwin Matthee is als manager verantwoordelijk
voor de uitvoering. Hij heeft deze lesmethode
ontwikkeld en we zijn hoopvol over de
resultaten. Ons streven is om dit programma uit
te breiden naar groep 5.

Op Facebook (Muziekgebouw Goeree-Overflakkee) kunt u de eerste ervaringen zien met enthousiaste
leerlingen en docenten!
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Gemengd Ensemble
Al meer dan 20 jaar speelt elke vrijdagavond het Gemengd Ensemble in het Diekhuus. Jongeren en
volwassenen maakten de afgelopen jaren onderdeel uit van dit bijzondere ensemble. Bijzonder omdat
er plaats is voor elk type instrument. Strijkers en blazers maar ook accordeon en piano spelen al sinds
jaar en dag mee. Dirigent en arrangeur Wim Soeters past de muziek aan aan de instrumenten die
meespelen en zorgt er op die manier voor dat iedereen zich thuis voelt.
Hij gebruikt daarbij eigen arrangementen van bestaande composities in allerlei stijlen, van klassiek tot
pop. Composities van Bach en Beatles maar ook van Einaudi of Piazzolla vinden we regelmatig terug
op de lessenaars van de betrokken en enthousiaste muzikanten.

Als onderdeel van de muziekschool GO werkt het ensemble tijdens uitvoeringen samen met collega
docenten. En altijd in een ongedwongen sfeer zodat iedereen optimaal kan presteren. Er wordt
zorgvuldig gewerkt aan dynamiek, speelstijlen, timing en afstemming op elkaar. Met vaak verrassend
mooi resultaat.
Een fijne manier om na zo'n repetitie het weekend in te gaan!
Muzikanten die hun instrument behoorlijk beheersen en belangstelling hebben voor het Gemengd
Ensemble kunnen vrijblijvend een aantal keren meespelen voor ze zich aanmelden via het nieuwe
Muziekgebouw. Voor meer informatie kunnen ze een mailtje sturen naar wb.soeters@planet.nl
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Leerlingen van het nieuwe Muziekgebouw GO en van de aangesloten muziekverenigingen kunnen
zelfs gratis meespelen. Het ensemble repeteert vanaf half september tot half juni wekelijks op de
vrijdagavond van 19.15 tot 20.30 uur in het Diekhuus te Middelharnis.

Vrijwilligers gezocht
Door het terugdraaien van de subsidie draait het Muziekgebouw voornamelijk op de inzet van vrijwilligers.
Ook het bestuur doet haar werk zonder vergoeding. Omdat er in dit cursusjaar nog veel moet gebeuren
zoeken we vrijwilligers. Indien u zin en tijd heeft om uw bijdrage te leveren, voor bijvoorbeeld;
- het beheer van de website en Facebook
- het maken van video’s bij uitvoeringen
- administratieve ondersteuning
- of heeft u zelf ideeën voor een bijdrage,

neem dan contact met ons op: secretaris@muziekgebouwgo.nl

Facebook
We nodigen u uit om vriend van ons te worden op Facebook. En als u iets wilt bijdragen aan de
inhoud dan is dat zeer welkom. We denken dan aan het aankondigen van voorstellingen of een leuke
foto of video van een les of voorspeelmiddag. Het is de bedoeling dat onze site een mooi platform
wordt voor alles wat muziek zo de moeite waard maakt. U kunt ons vinden als u zoekt op
Muziekgebouw Goeree-Overflakkee.
Geerte Rijpma is als lid van het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de social media. Wilt u
informatie aanleveren dan kan dat door dit te mailen naar geerte@rijpma.org Het kan natuurlijk ook
via uw eigen Facebookpagina.

Voor vragen, suggesties of aanmeldingen:
www.muziekgebouwgo.nl
secretaris@muziekgebouwgo.nl
Like onze Facebook pagina om op de hoogte te blijven!
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