Het Wladimir Consort
Jeugdstrijkorkest
Toonkunst Bussum
Nieuwsflits, september 2018
Beste spelers en versterkers van ons jeugdstrijkorkest
We hadden afgelopen zaterdag een geweldige voorspeelochtend waarin iedereen zijn
vorderingen kon laten zien en het orkest opnieuw ingedeeld kon worden. Het was wel
jammer dat niet iedereen daar bij kon zijn, maar dat kun je de eerste repetitie meteen
weer goed maken.
Zoals jullie al weten hebben we een prachtige nieuwe naam (Het Wladimir Consort) en
die hebben we te danken aan Maurits. Het was zijn idee!
A.s. vrijdag gaan we voor de dertiende keer van start.
Jullie hebben allemaal al een mooi muziekboek gekregen. Daar staat veel in omdat het
nu meteen voor een heel jaar is. Speel in ieder geval voor komende vrijdag de eerste
vier stukken een keer goed door of neem ze alvast mee naar les.
Repetities en concert
Repetities: op negen vrijdagavonden van 18.30 - 19.45 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wladimirlaan 10, 1404 AW Bussum
Data: 21-9, 28-9, 5-10, 12-10, 19-10 (26-10 herfstvakantie), 2-11, 9-11, 16-11, 23-11
Concert: is na de repetitie op 23-11 november, ook in de Doopsgezinde Kerk in Bussum
Het concert begint om 20.00 uur en je mag iedereen hiervoor uitnodigen
Dirigent: Maurits Wijzenbeek
Spelregels
1. Iedere vrijdag om 18.15 uur aanwezig (extra tijd voor uitpakken, stemmen etc.
2. Altijd meenemen: muziekboek, lessenaar, schoudersteun (viool) of plank (cello),
potlood en gum.
3. Opschrijven wat we voor de volgende keer repeteren (rooster invullen), de muziek
thuis doorspelen en ook mee naar les nemen.
4. Bij Wilma afbellen als je een keer echt niet kunt of ziek bent.
5. Na de repetitie is er altijd voor jullie iets te drinken met wat lekkers.
Op www.toonkunstbussum.nl kun je onder Jeugd Strijkorkest foto’s en twee filmpjes van
het vorig concert bekijken. Deerpath Tryptich waarvan nu alle drie delen in je muziekboek

staan kun je alvast beluisteren https://www.youtube.com/watch?v=f28Z1g14MFE
Nog vragen? Mail of bel gerust!
Groetjes,
Wilma van der Heide
wilmavdheide@tele2.nl
035-6980390 (tot 18.00uur)
06-20248438 (na 18.00 uur)
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