
Nieuwsflits 

 

 

Caprera 17 mei 

Het loopt inmiddels storm voor kaartjes in Caprera. Op 17 mei verzorgen Camerata Bloemendaal en 

de Bloemendaal Funk Factory de opening van het Lentefestival. Met solisten Cor Bakker, Def P, 

Lucretia van der Vloot en Eline Gemerts zal de tent van het podium worden gespeeld. Komt allen! 

Kaarten via www.caprera.nu.  

 

 

  

 

Blazersklas 

Na een vruchtbaar overleg van de blaasdocenten heeft een nieuw initiatief het levenslicht gezien: de 

blazersklas. Een keer per maand gaan alle blazersleerlingen bij elkaar zitten om samen 

(meerstemmige) stukken door te spelen en te werken aan specifieke blazersproblemen. De eerste 

editie is op donderdag 18 april onder leiding van trompetdocente Gerda Postma. 

 

Open dag 18 mei (13.00 uur tot 15.00 uur) 

Op 18 mei opent de muziekschool de deuren voor belangstellenden. Alle docenten zijn er om nieuwe 

leerlingen de fijne kneepjes van de instrumenten te laten zien en er is een doorlopend programma: 

13:00 uur tot 13:15 uur :        Feestelijke opening door de Friendband o.l.v. docent Pim Moorer. 

13.30 uur tot 13.50 uur:         Open les Theaterkoor en Muziek en Beweging door docente Ingrid van 

Soest. Voor leerlingen van groep 1 t/m 3. Ingrid neemt de beginnende muziekleerling aan de hand op 

het pad van passende liedjes en beweging. 

14.00 uur tot 14.40 uur:         Open les Popkoor door docente Marianne Kloeze. Ben jij gek op zingen? 

Zing je het liefst de hele tijd - op de fiets of  achterin de auto - maar wil je wel eens weten hoe het 

zou klinken als je met een grote groep zou zingen? Kom er achter in ons nieuwe POPKOOR! Het 

woord POP verklapt het al een beetje: we gaan onze tanden zetten in de bekende Popsongs, (denk 

aan Justin Timberlake, Lady Gaga en Dua Lipa) maar ook Nederpop, Musical en filmsoundtracks 

komen voorbij. Geef je nu op en leer alles over het gezond gebruiken van je stem, hoe je samen een 

lied brengt en wat meerstemmig zingen is maar ervaar vooral hoe leuk het is om samen te zingen! 

14.30 uur tot 15.00 uur:         Presentatie van leerlingen van de muziekschool o.l.v. docente Wilma 

Buwalda. 

13.15 uur tot 15.00 uur:         Heb je altijd al eens fagot willen spelen? Of trompet? Viool? Drums? 

Zangles willen hebben? Dit is je kans! In de lokalen zitten de docenten klaar om hun instrument te 

laten uitproberen. 



 

Einaudi avond 

Iedere pianoleerling bereikt op een gegeven moment het moment dat hij of zij eindelijk muziek van 

Einaudi mag spelen. Op vrijdag 24 mei zullen pianoleerlingen van de vier docenten een gevarieerd 

repertoire van voornamelijk Einaudi ten gehore brengen. 

 

 

Vijf keer basles 

Wie heeft er zin om vijf keer basgitaarles te hebben van Nederlands meest gevraagde bassiste 

Phaedra Kwant? Phaedra zal vijf keer basles komen geven op maandag 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni 

en 24 juni. Wil je bas (zowel akoestisch als elektrisch) proberen dan is dit het moment! Geef je op via 

muziekschool@bloemendaal.nl. 

 

  

 

 

 

In het nieuwe seizoen 

Het concert in Caprera is het startsein voor de nieuwe band van de muziekschool. Deze band zal ook 

in het nieuwe jaar worden voortgezet. Bij een band hoort een bassist. We zijn enorm verheugd dat 

Phaedra Kwant de baslessen zal komen verzorgen. 

Daarnaast zal in seizoen 2019-2020 ook twee popkoren starten onder leiding van Marianne Kloeze. 

Marianne zong o.a. in Soldaat van Oranje en heeft de Muziektheateropleiding in Arnhem gedaan. Op 

de open dag kan je alvast kennismaken met Marianne. 

 

 

  

 

Agenda 

Donderdag 18 april    Voorspeelavond Berteke Keijzer, piano, aanvang 19.00 uur 

Zaterdag 20 april       Voorspeelmiddag Jeanny Beerkens, cello, aanvang 16.00 uur 

Mei vakantie van 19 april t/m 5 mei             

Donderdag 9 mei       Uitvoering Muziektheater o.l.v. Pauline ten Böhmer 

Vrijdag 10 mei           Voorspeelavond Wilma Buwalda, aanvang 19.00 uur 



Zondag 12 mei           Voorspeelmiddag Filip Davidse, tijd nader bekend te maken. 

Donderdag 16 mei     Voorspeelavond Berteke Keijzer, aanvang 19.00 uur 

Vrijdag 17 mei           Concert Caprera, Camerata Bloemendaal, Bloemendaal Funk Factory, aanvang 

20.00 uur 

Zaterdag 18 mei        Open dag, 13.00 uur tot 15.00 uur 

Zondag 19 mei           Leerlingen spelen in de Fleurage, o.l.v. Katia Mauro Correa, aanvang 15.30 uur 

Zondag 19 mei           Friendband o.l.v. Pim Moorer spelen in De Kapel, aanvang 14.00 uur 

Dinsdag 21 mei          Voorspeelavond Bas van Lier, aanvang 18.00 uur 

Vrijdag 24 mei           Pianofestival Einaudi 


