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D – Examens Piano
Dinsdag 3 juli 2018
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Doopsgezinde Kerk Ouddorp
17:30 uur
Op dinsdag 3 juli spelen Elles van ’t
Geloof en Annet van de Woestijne
een examenconcert in de
Doopsgezinde Kerk aan de
Dorpstienden in Ouddorp.
Het betreft hun D – examen, het
hoogste examen in het amateur
muziekonderwijs in Nederland. Een
bekroning dus van hun jarenlange
uziek met Peuters
M
pianostudie, gevolgd aan het
Muziekgebouw Goeree-Overflakkee bij
hun docent Piet Westhoeve.
Zij spelen muziek van Chopin, Schubert,
Einaudi, Pårt en Ten Holt.
Als samenspelstuk speelt Annet samenWaar :
D
met Judith Soeteman (viool) het Wanneer: Vaorpstienden in
Oudd
naf do
orp
n d e rd
prachtige stuk “Spiegel im Spiegel” van
Aanm
ag 17
elden
m
ei
: muz
Arvo Pårt en speelt Elles, samen met
iekge
bouw
go.nl
haar docent op het orgel, een deel uit
het beroemde “Canto Ostinato” van
Simeon ten Holt.

2
3
4
5

1

De Muziekcarrousel gaat
‘De wijde wereld in’.

Bedankt!
Langzamerhand naderen we het einde van het
schooljaar.
Een aantal docenten heeft te kennen gegeven dat
ze hun werkzaamheden bij het Muziekgebouw willen
beëindigen, we willen natuurlijk deze docenten zeer
bedanken voor hun inzet.
De docenten die ons gaan verlaten zijn Marijke
Nieuwenweg (klassiek zang), Inge Kegel-Verbraak
(saxofoon), Wim Soeters (ensemble) en Ivo Teuwen
(gitaar)
We willen jullie bedanken voor jullie gedreven lessen
en inspanningen bij en voor het Muziekgebouw. Met
name Marijke, Inge en Wim zijn al vele jaren actief in
het muziekonderwijs hier op het eiland en hebben
hier voor veel leerlingen veel betekend! Ivo heeft zijn
sporen ook ruimschoots verdiend in België en hij
heeft - zij het dan relatief maar kort - ook prachtige
lessen bij het Muziekgebouw gegeven. Graag willen
wij jullie alle goeds toewensen en hopelijk komen we
elkaar nog weleens tegen, nogmaals veel dank!

Na twee geslaagde seizoenen muziekcarrousel op
alle basisscholen van Goeree-Overflakkee wordt het
lesprogramma geheel vernieuwd. De leerlingen
gaan….

‘De wijde wereld in’
Leerlingen van de groepen 3,4 en 5 worden in ruim
28 lessen meegenomen in een muzikale reis over de
wereld. Tijdens deze reis passeren ze een aantal
landen verspreid over 6 werelddelen, en maken
kennis met taal, muziekstijlen en instrumenten. Net
zoals de eerste twee seizoenen wordt er gezongen,
gespeeld en bewogen op muziek. De
ingestudeerde liedjes worden uiteindelijk ten gehore
gebracht tijdens een van de zes afsluitende
presentaties voor ouders en andere
belangstellenden. Alle liedjes zijn onderdeel van een
muzikaal verhaal dat speciaal voor dit programma
zal worden geschreven.
Hoe de voorstelling er precies uit gaat zien houden
wij natuurlijk nog even geheim.
Een ding is al zeker. De muziekdocenten van de
muziekcarrousel zullen de liedjes live begeleiden, en
de leerlingen zullen vast en zeker net zo enthousiast
zijn als de afgelopen twee edities van dit mooie
project.

Er zijn ook twee nieuwe docenten zijn waarvan we
hopen dat ze een goede tijd zullen krijgen bij het
Muziekgebouw. Deze nieuwe docenten zijn
Marlotte van 't Hoff (klassiek zang) en Richard
Heijerman (slagwerk)
Marlotte gaat aan de slag met ingang van het
nieuwe schooljaar en Richard is al een enkele
maand bezig bij het Muziekgebouw met een aantal
verenigingsleerlingen uit Dirksland en omgeving.
Graag wlllen we jullie namens iedereen van harte
welkom heten bij het Muziekgebouw en we hopen
dat jullie het naar je zin zullen hebben en veel mooie
lessen zullen gaan geven! Succes!!!
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Even voorstellen…

Na het grote succes van de
pilot Muziek met peuters in
Ouddorp gaan we het
komende seizoen ook
beginnen in Middelharnis. De
cursus is voor peuters van 1 t/m
4 jaar jong .

Onze nieuwe zangdocente Sopraan Marlotte van
’t Hoff studeerde solozang klassiek bij Hanneke
Kaasschieter aan het Fontys conservatorium te
Tilburg, waar ze in 2015 met succes afstudeerde.
Een excellentieprogramma voor het oratoriumvak
rondde ze al een jaar eerder af. Hiervoor werd ze
eveneens opgeleid door Hanneke Kaasschieter.
Masterclasses volgde ze bij Miranda van Kralingen,
Maarten Koningsberger, Peter Kooij en Johannette
Zomer.

Inschrijven is al mogelijk!
http://muziekgebouwgo.nl/
muziek-met-peuters/

Marlotte is een veel gevraagde soliste bij
uitvoeringen van cantates en oratoria. Ze beschikt
over een breed repertoire uit verschillende
stijlperiodes.
Marlotte voelt zich thuis in zowel de liedkunst als
in oratorium- en operawerken.
Ook was ze live te horen op radio 4 in het
programma Opium en boekte ze succes met
verschillende liedrecitals. Naast haar werk als
uitvoerend musicus geeft Marlotte met plezier
zangles. Werkervaring heeft ze opgebouwd tijdens
het geven van privé lessen en als zangdocent aan
de vooropleiding en de afdeling Young Musicians
van het Fontys conservatorium in Tilburg. Haar visie
is er op gericht om leerlingen het plezier van zingen
te leren ervaren. Zingen is erg persoonlijk, waarbij je
hele lijf je instrument is. Werken aan goede
ademsteun en techniek is daarom van belang voor
de ontwikkeling van de zangstem. Zangles volgen bij
Marlotte is maatwerk.

De cursus wordt gegeven door Angelique Boer
Angelique wordt vaak Liek genoemd. Zij heeft veel
met muziek en bewegingsactiviteiten. Hier diverse
opleiding voor gevolgd en veel ervaring opgedaan
met het lesgeven aan kinderen.
Het geeft veel voldoening om te werken aan de
totale ontwikkeling van kinderen met alle kennis,
mogelijkheden en vaardigheden die je zelf hebt.
Tijdens mijn werk als groepsleerkracht onderbouw
heb ik ervaren dat aandacht voor muziek en
expressie steeds meer wordt verdrongen door
aandacht voor zaakvakken.
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Jaaruitvoering
Muziekgebouw GO 2018
Op zaterdag 9 juni 2018 vond er net zoals vorig
jaar weer een muzikale afsluiting plaats verzorgd
door docenten en leerlingen van het Muziekgebouw
"Goeree-Overflakkee". Leerlingen presenteerden zich
op verschillende instrumenten. Verdeeld over 3 zalen
van het Diekhuus waren er non-stop optredens van
30 minuten op allerlei instrumenten en zang. Aan het
begin van de avond werd het geheel afgesloten
met een prachtig optreden van het Muziekgebouw
Projectorkest o.l.v. Wim Soeters.

Muzikaal menheerse

Variatie

Vrijdag 13 juli a.s. organiseert Stichting Hart van
Goeree Overflakkee voor de tweede keer
“MUZIKAAL MENHEERSE AVONDMARKT”. Deze zal
plaatsvinden op de Voorstraat en de havenkom van
Middelharnis.
Tijdens deze grote gezellige braderie willen we
lokale muzikanten, koren en straatmuzikanten de kans
geven om op diverse plekken hun talenten te laten
horen. Dus ben je benieuwd wat publiek van Goeree
Overflakkee van je talenten vindt of wil je meer
bekendheid genereren voor je band of
muziekvereniging, meld je dan aan via

Om zoveel mogelijk leerlingen te laten spelen op
deze middag treden vooral de ensembles voor het
voetlicht. We noemen o.a. blokfluitensembles o.l.v.
docent Elly Bakker, dwarsfluitensembles o.l.v. Lisette
van den Broek, een strijkerensemble o.l.v. docente
Heleen DeWitte, een tromboneensemble o.l.v. Edwin
Matthee, Zang lichte muziek o.l.v. Nouschka Hagens,
het gemengd ensemble, Saxofoonensemble o.l.v.
Inge Kegel-Verbraak en nog veel meer.

Prachtige solo-optredens, een examen en
grote orkestrale afsluiting.
Naast al dit samenspel waren er natuurlijk ook
prachtige solo-optredens. Voor het eerst waren er
tijdens deze middag een paar openbare examens
voor trombone en saxofoon. Voor de leerling is dit
natuurlijk een uitgelezen kans om voor publiek de
muziekstukken te mogen uitvoeren. Het publiek krijgt
hierdoor ook mee hoe een examen in zijn werk gaat.
Een feestelijke afsluiting en hoogtepunt van het
programma is het optreden van het grote
projectorkest o.l.v. docent Wim Soeters. Deze
uitvoering was een bijzondere omdat dit de laatste
keer is dat Wim
dit orkest heeft
begeleid. Hij
heeft dit vele
jaren met plezier
en passie
gedaan.

info@hartvangoereeoverflakkee.nl
Nieuw dit jaar is dat er een wedstrijd voor levende
standbeelden wordt georganiseerd. Dus kan je heel
goed stil staan, laat je kunsten zien en meld je aan.
Natuurlijk is het ook belangrijk hoe mooi je daarbij
gekleed en geschminkt bent. Vanzelfsprekend mogen
alle optredende “artiesten” een busje/schotel/potje
erbij neerzetten om de “complimenten” te ontvangen.
Op onze website www hartvangoereeoverflakkee.nl
vind u meer informatie over onze stichting, onze
evenementen en sponsormogelijkheden.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Hart van Goeree Overflakkee
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