Voorspeelmiddag zondag 16 juni

Op zondag 16 juni van 14:00 tot 16:30 uur is er weer een
voorspeelmiddag in de Jutter. De leerlingen van het muziekonderwijs op
Vlieland zullen dan optreden. Iedereen is van harte welkom!

Lessen slagwerk / percussie

Er wordt sinds enige tijd weer gekeken naar
de mogelijkheid om lessen slagwerk op
Vlieland te verzorgen.

Afscheid Gellius Kaars Sijpesteijn

Na 10 jaar trouwe dienst gaat koperblaasdocent Gellius Kaars Sijpesteijn
ons verlaten. In die tien jaar heeft Gellius een grote bijdrage aan het
muziekonderwijs op Vlieland geleverd. Door zijn vakbekwaamheid heeft
hij veel leerlingen de liefde voor muziek bijgebracht. Gelukkig heeft hij
een goede opvolgster gevonden.

Nieuwe docent koperblaasinstrumenten

De lessen voor koperblaasinstrumenten zullen worden voortgezet door
Maaike Boonstra. Wij zijn zeer verheugd dat zij het werk van Gellius wil
voortzetten! Hieronder stelt zij zich voor:
"In juni 2016 ben ik afgestudeerd aan het Artez conservatorium in
Zwolle. Opgegroeid in Wjelsryp kwam ik al gauw in aanraking met de
fanfare, Concordia, en als klein meisje marcheerde ik dan ook vaak mee.
Doordat andere stijlen zoals funk, jazz en Latin mij ook niet koud lieten,
besloot ik in 2012 trompet te studeren, maar dan richting Jazz en Pop bij
docent Jan Wessels.

Ook hiervoor is een docent gevonden,
Job Vlak. Hij komt graag op Vlieland lesgeven,
als er voldoende aanmeldingen zijn.
Hij stelt zich hieronder voor:

"Op jonge leeftijd begon ik met trommel
lessen bij een muziekschool en heb daarna
ook jaren in een drumband gespeeld. Mijn
passie lag altijd al bij drummen, en ben daar
dan ook mee verder gegaan. Rock, Pop, Jazz
en Wereldmuziek zijn de stijlen die ik het
meest speel.
Later heb ik gestudeerd aan de Academie
voor Popcultuur, en heb mij daar onder
andere gespecialiseerd in de stijlen Latin en
Funk. Ook leerde ik meer andere
instrumenten spelen, zoals Cajon, Congas en
ga zo maar door.
Door de jaren heen heb ik veel praktijk
ervaring opgedaan door het spelen in
diverse bands. Ook nu nog speel ik in een
aantal groepen met verschillende settings
en stijlen.
- lees verder op de achterkant -

Saxofoon, dwarsfluit, klarinet
Sindsdien heb ik qua spelen ervaring opgedaan in verschillende bands en
bezettingen in de stijlen latin, afrobeat, jazz, soul en funk maar ook
klassiek.
Momenteel ben ik actief als bandleidster en trompettiste in de all-female
fusion/funk band 'Mr. Right', jazzband ‘Ella and the jazzcats’ en het duo
‘Ladybirds’. Daarnaast geef ik lessen onder de naam ‘Trompetles
Leeuwarden’.
- lees verder op de achterkant-

Tim de Vries heeft inmiddels al een aantal
seizoenen lesgegeven op saxofoon. Hij heeft
nog plaats voor enkele leerlingen, dus heb je
belangstelling: geef je op! Hij geeft ook les
op dwarsfluit en klarinet. Die heeft hij op de
voorspeelmiddag bij zich, dus ben je
geïnteresseerd, kijk eens met hem of het
wat voor je is!

-vervolg lessen koperblaas-

-vervolg lessen slagwerk / percussie-

Mijn passie is natuurlijk spelen, maar naast dat vind ik het geweldig om
mensen te zien groeien in het bespelen van het instrument. Wat ik altijd
aan mijn leerlingen wil meegeven is te genieten van je spel en muziek te
maken, alleen of met anderen. Dat wordt namelijk nogal eens vergeten.
Tijdens mijn studie gaf ik al les aan jeugd en volwassenen, van
beginnende tot gevorderde leerlingen. In die tijd hebben niet alleen zij
van mij geleerd, maar ik ook van hen. Tevens leidde ik een tijdje de
Bokito Brassband, een jonge club vrolijke studenten, waarbij ik
probeerde om ze uit hun comfortzone te krijgen door verschillende
muziekstijlen te ontdekken en door ze te laten soleren.

Het lesgeven vind ik erg leuk omdat je met
muziek ontzettend veel kanten op kan. Of
je nu voor jezelf thuis wilt spelen of de
nieuwste popheld wil worden, ik help je er
graag mee om zo ver mogelijk te komen.

Een leuke anekdote: Toen ik vorig jaar een half jaar ging werken op de
Faeröer Eilanden en daarbij de muziek op een lager pitje trachtte te
zetten, heb ik daar zelfs verschillende lessen, masterclasses en concerten
mogen geven. ‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan’ zeggen ze wel
eens.
Al met al, Ik hoop met veel plezier en goede moed het seizoen te mogen
beginnen!"
Maaike Boonstra

Met percussie kan je in alle culturen terecht,
en je raakt nooit uitgeleerd. Kortom, kom
eens les nemen en ervaar hoe leuk het is! Ik
ben ook aanwezig bij de voorspeelmiddag
op 16 juni aanstaande."
Job Vlak

Muziek in de klas
Het afgelopen seizoen heeft Anke Cupido
aan de kinderen van groep 3 en 4 Algemene
Muzikale Vorming gegeven. Op de vorige
voorspeelmiddag hebben de kinderen al
hun vaardigheden laten zien. De school en
SMV zijn van plan om deze lessen het
volgend jaar voort te zetten.

Met 'leergeld' kan ieder kind
meedoen!

Wil jij ook op muziekles?
koperblaasinstrumenten, saxofoon, dwarsfluit, klarinet, slagwerk, of
blokfluit.

Ook als de financiële mogelijkheden van de
ouders dit niet toe lijken te staan. U kunt de
website www.leergeld.nl/leeuwarden
bezoeken om dit na te kijken. Daarna kunt u
contact opnemen met de intermediair van
Leergeld op Vlieland: Joke van der Wal.
e-mail: joke@leergeldleeuwarden.nl

Vragen?

Jong of volwassen? Meld je dan aan bij één van de docenten op de
voorspeelmiddag op 16 juni in De Jutter, of via de website van de SMV:
www.smv-vlieland.nl

Kun je op 16 juni niet aanwezig zijn, of heb
je zomaar een vraag, dan kun je altijd bij het
bestuur terecht, of, als het specifiek over de
muzieklessen gaat, bij een van de docenten.
Namen en mailadressen zijn te vinden op de
website van de SMV, voor de docenten
onder het kopje 'muzieklessen''

Maak op 16 juni kennis met de docenten:

Je kunt het bestuur ook rechtstreeks mailen
op: muziekonderwijsvlieland@gmail.com

Maaike Boonstra:
Tim de vries:
Job Vlak:
Mieke van Wijk:

Henno Nieuwenhuis
Juul van Gils-Naus
Joke van der Wal
Iris Schotanus

Meld je aan!

koperblaasinstrumenten
saxofoon, dwarsfluit, klarinet
slagwerk (drum, percussie)
blokfluit

