Mei 2022

Even voorstellen

Open lesdag muziek

Emiel van Dijk is een specialist op de akoestische gitaar:
van Fingerstyle tot Klassiek en van Pop tot Flamenco. Hij
is uitvoerend actief als veelzijdig solo fingerstyle en
akoestisch gitarist en heeft meerdere internationaal
geprezen cd’s/albums uitgebracht. Deze kennis en
inspiratie draagt hij over in zijn gitaarlessen en
workshops. Zijn eigen gitaarmethode laat alle facetten
van het gitaarspel aan bod komen. De methode is erop
gericht om o.a. jonge kinderen een brede basis te geven,
van waaruit zij zich verder kunnen ontwikkelen.
Elektrisch gitaar wordt ook in alle stijlen gegeven.

Op zaterdag 11 juni laten verschillende muziekdocenten
iedereen die geïnteresseerd is, kennismaken met hun
instrument. Tussen 14.00 uur en 16.00 uur is iedereen
welkom in Theater de Speeldoos. Heb je altijd al een
instrument willen spelen? Of vind je het lastig om te
kiezen? Dan is dit dè gelegenheid om eens te komen
kijken, luisteren en misschien wel uitproberen.
Leuk voor iedereen, jong en minder jong!

Simon Emmen geeft al enkele jaren met veel
enthousiasme lessen in trombone, bastrombone en
euphonium. Hierbij staat de leerling centraal, dus past
Simon zijn les graag aan op wat jou het meeste gaat
helpen of wat je leuk lijkt om te spelen. Uiteindelijk gaat
muziek verder dan alleen de lessen en Simon helpt je dan
ook graag om mee te kunnen spelen bij een orkest, big
band of ensemble.
Bianca Kuijpers geeft saxofoonles bij
diverse HaFa orkesten in Brabant en Gelderland.
Daarnaast is Bianca ook dirigent van een aantal
opleidingsorkesten en verzorgt zij diverse soorten
muzieklessen voor diverseverschillende
leeftijden. Zelf speelt Bianca als muzikant bij de Heineken
Fanfare Den Bosch, Blaaskapel de Knolderapen in Vught,
Het Gelders Saxofoonkwartet en als duo met accordeon
in Saxd’accord.
Wij heten alle docenten van harte welkom en wensen hen
veel lesplezier!

Agenda (noteer ze alvast!)
26-5-2022
27-5-2022
11-6-2022
2-7-2022
3-7-2022
3-7-2022
9-7-2022
10-7-2022

Hemelvaart ~ geen lessen
gewone lesdag
open lesdag muziek
Behekst musical
Het museum musical mini’s
Behekst musical
Dansvoorstellingen
Dansvoorstellingen

Hulpouders gezocht
De eerste twee weekenden van juli staan bij ons volledig
in het teken van voorstellingen. Het eerste weekend
wordt op twee dagen de musical Behekst opgevoerd. Het
tweede weekend zijn er op zaterdag een viertal
dansshows. Wij zoeken voor alle dagen nog ouders die
zouden kunnen helpen. Denk aan schminken, haren doen,
groepen tijdens een show begeleiden, etc.
Als je je nog niet opgegeven hebt, mail dan naar
dans.musical@mdmvught.nl

