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Datum: 

11-2-2021 

 

Online lessen tijdens de Corona 
De muzieklessen van onze leerlingen gaan ook in deze coronatijd gewoon door! Via deze link is 

een leuk filmpje te zien van klarinet-docente Christa: 

https://www.facebook.com/PhoenixCultuur/videos/1336289826735281  

 

 
 

Op bovenstaande foto zien we Fieke Boeijen een opdracht maken tijdens een les van het 

blokfluitklasje. Fieke heeft een raadsel gekregen en deze keurig opgelost. Fijn dat we op deze 

manier onze leerlingen toch les kunnen bieden. 

 

Er zijn ook nog verschillende leuke filmpjes van onze leerlingen. Helaas konden deze niet in de 

nieuwsbrief geplakt worden. Mocht je deze graag willen zien dan mag je een appje sturen naar 

Desie, 06-15172209, zij zal deze dan naar je doorsturen zodat je ze kunt bekijken. 

 

Digitaal repeteren  

Beste Muziekvrienden ,  

We zijn nu toch alweer twee maanden niet live geweest maar ondanks dat wordt er achter de 

schermen nog doorgewerkt door het bestuur en diverse commissie’s. Onlangs hebben we als 

muziekcommissie een online meeting gehad . 

Misschien nog even goed om te noemen wie er nu in de muziekcommissie zitten, dat zijn Danielle, 

Hans (dirigent), Huub, Maike, Tom en ondergetekende. 

Tijdens de vergadering opperde Hans het idee of we niet online kunnen repeteren, zoals hij dat al 

een aantal weken doet met Meierijstad, en hij nodigde ons uit om eventueel een keer mee te 

doen met hen. Deze uitnodiging heb ik aangegrepen en zodoende heb ik op een dinsdagavond een 

halfuurtje meegedaan met Meijerijstad met 3 hoorns , 1 trombone en 1 bas. 
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Hoe werkt het? Hans stuurt een ZOOM uitnodiging waarbij hij groepjes heeft gemaakt van enkele 

secties bij elkaar en per sectie geeft hij dan een aparte meeting, met een eigen tijd afspraak. 

Je zit thuis met je telefoon, tablet of computer, en je belt in op het afgesproken tijdstip. Op dat 

moment zit je dan live met jouw groepje en vraagt Hans om de beurt om een bepaalde passage te 

spelen en je krijgt meteen positieve feedback. Op deze manier heb je toch weer een keer je 

instrument ter hand, en tevens heb je als het ware even prive les, waarbij je sneller een eventueel 

moeilijk stukje kunt behandelen, of je hoort hoe je collega het speelt en kunt daar weer van leren. 

Daarnaast denk ik dat het ook na deze corona tijd misschien wel een goed idee is om bijvoorbeeld 

groeps- of sectierepetities te doen.  

Na de sessie had ik nog even gepraat met een lid van Meijerijstad die aangaf het fijn te vinden op 

deze manier toch wekelijks je collega muzikanten te zien. Zie jij het ook zitten om online te 

repeteren dan horen we dat graag zodat we dit ook met onze vereniging kunnen gaan opstarten. 

Je kunt je hiervoor melden bij slagwerkgroep@muziekverenigingservaes.nl. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de muziekcommissie 

Paul Verhoeven 

 

Cancelen jeugdactiviteit 

Helaas is het door de huidige coronamaatregelen niet mogelijk om de jeugdactiviteit die gepland 

stond te organiseren. Via deze weg willen we dan ook even laten weten dat de activiteit die 

gepland stond op de speelagenda voor 19 februari a.s. niet door gaat. Uiteraard hopen wij dat 

zodra de maatregelen het toelaten we weer een mooie jeugd activiteit kunnen organiseren voor 

onze jeugdleden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De organisatie jeugduitjes  

 

Terugblik Raad de Plaatshow 

Als laatste blikken we terug op een geslaagde editie van de Raad de Plaatshow op 16 januari van 

dit jaar. Samen maar toch op afstand hebben de leden genoten van een geweldig leuke online 

activiteit! Er was een muziekbingo, er waren foto opdrachten en voor iedereen een pakketje met 

lekkers, de onderstaande foto’s geven een mooie impressie van de avond. Dankzij de sponsoren 

en de organisatie hebben we voor de gehele vereniging toch voor even een fijn online samenzijn 

gehad. Hopelijk mogen we snel weer samen muziek maken!  
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Voor iedereen een fijne Valentijnsdag gewenst met veel liefde! 

 

 

 
 

Heb je n.a.v. deze nieuwsbrief tips, andere nieuwsitems, vragen of opmerkingen? Neem contact  

op met Desie Verhoeven: 06-15172209 of slagwerkgroep@muziekverenigingservaes.nl.  


