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Agenda uitvoeringen
Vrijdag 16 februari
Valentijnsconcert
Dwarsfluit & Harp
@Diekhuus, Middelharnis
19.30 uur
Zaterdag 3 maart
Slagwerkdag
Vrijdag 16 maart
Klassiek zang en piano
@Diekhuus, Middelharnis
19.30 uur

Nieuwsbrief

Komt u vanavond ook?
Met leerlingen van Lisette van den Broek en Ghislaine
Voorrecht.
U kunt vast ook niet genoeg krijgen van de liefde. Vanavond
zal het een korte voorspeelavond worden, zonder pauze,
die geheel in het teken zal staan van de Liefde.
Het publiek kan gaan genieten van sfeervolle muziek.
Met de Chaconne van Clarke, Beauty & the Beast, de
Grenadier and the Lady, Can you feel the love tonight,
Perhaps Love, Eine kleine Nachtmusik en nog veel meer.
het muziekgebouw GO presenteert

Valentijnsconcert

Zaterdag 24 maart
Saxofoon en koper
@ notenkraker, Middelharnis
14.00 uur
Vrijdag 20 april
Piano licht en klassiek
@Diekhuus, Middelharnis
19.30 uur

FEBRUARI 2018

Harp & Dwarsfluit
Vrijdag 16 februari 19.30
Rabobankzaal ’t Diekhuus

Zaterdag 21 april
Saxofoon, klarinet en koper
@De overkant, Ouddorp
14.00 uur
Alle data onder voorbehoud. Voor
de actuele agenda en meer
informatie: www.muziekgebouwgo.nl
of www.facebook.com/
muziekgebouwgo
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Gefeliciteerd Johan!

Een inkijkje in de dwarsfluitles
van Lisette:

U heeft het vast al in de plaatselijke-, of social
media vernomen, maar wij waren heel trots toen
wij konden vertellen dat onze voorzitter, Johan
Jansen, benoemt is tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.

Bij het leren bespelen van een instrument komt
van alles kijken: Houding, techniek, noten lezen,
je leren uiten in de muziek etc.
Bij het bespelen van een blaasinstrument komt
daar nog bij het 'embouchure', de mondstand.
(Bouche is het franse woord voor mond).
Met de combinatie van de juiste mondstand,
een goede ademtechniek en een goede
houding komen er de mooiste klanken uit de
dwarsfluit.
Op de foto's een inkijkje in de les. Een correctie
op het 'embouchure' van een leerling.
Een voor-en-na foto van het werken aan lage
tonen.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van
fanfareorkest De Hoop reikte burgemeester Ada
Grootenboer-Dubbelman van de gemeente
Goeree-Overflakkee de Koninklijke
Onderscheiding uit.
We willen Johan van harte feliciteren, het is
ontzettend verdiend!
Johan zegt zelf: 'Ben supertrots en verrast, en wil
iedereen bedanken die zich hiervoor heeft
ingezet om mij vandaag zo te verrassen.
Heel vereerd dat dit gebeurde op het
nieuwjaarsconcert van mijn trots “De Hoop”

Voorspeelochtend in OudeTonge zeer geslaagd!
Op zaterdag 27 januari was het voor veel
leerlingen van het Muziekgebouw in OudeTonge zover; hun voorspeelochtend.
Het was een heel gezellige en muzikale ochtend
en wilt u een inkijkje?
In onderstaande link vindt u het filmpje:

Er is een prachtige verbetering te zien. En te
horen! Voor de leerling 2 foto's om nog eens te
kijken hoe het ook alweer moest. En dan veel
oefenen voor de spiegel!

https://www.facebook.com/mattheemusic/
videos/773926956151029/
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“ Sla maar raak Flakkee”
In navolging van de succesvolle slagwerkdag,
georganiseerd door de slagwerkdocenten van
het MuziekgebouwGO, vorig jaar in Ouddorp,
komt er dit jaar weer een nieuwe editie!

Het gratis slagwerkfestival ‘Sla maar raak
Flakkee’ vindt plaats op zaterdag 3 Maart
2018 in de Melishof te Melissant. We starten
rond 10.00 bij elkaar en beginnen dan met de
grote groep. Daarna splitsen we alle
slagwerkers in drie niveau's en gaan we actief
met de drie slagwerkdocenten aan de slag met
afwisselende workshops. De slagwerkdocenten
Sander Berkvens Michiel Buijsse en Anno
Appelo hebben al vaak grote successen
geboekt met het slagwerkfestival hier op het
eiland, maar ook daarbuiten, dus dit beloofd
weer een slaand success te worden!
We werken aan Zuid-Amerikaans slagwerk,
besteden veel aandacht aan samenspel en
andere slagwerkonderwerpen. Aan het eind van
de dag zo rond een uur of vier doen we een
eindpresentatie waar iedereen voor
uitgenodigd is, familie en vrienden, maar u bent
misschien benieuwd wat er op zo’n dag allemaal
is gebeurd, of wil misschien weten wat het
muziekgebouw u te bieden heeft op het gebied
van slagwerk? U bent van harte welkom!

We gaan een ontzettend leuke dag tegemoet
met veel lol en dingen die je op slagwerk niet
eens verwacht. Álle slagwerkers van het eiland
zijn welkom hoe meer hoe beter...
Voor lunch en drinken wordt gezorgd tegen een
kleine vergoeding.
Trommel al je vrienden op, want deze te gekke
dag mag je natuurlijk niet missen!

Opgeven en inschrijven kan via
docent Anno Appelo;
a.appelo@planet.nl
Vermeld je naam, je leeftijd, je niveau
en eventueel je vereniging.
Wacht niet te lang met opgeven, het
wordt een supergezellige dag.
Tot ziens op 3 maart 2018 in
Melissant!
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