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PROGRAMMA

OPEN DAG

21
MEI

OPEN DAG

Op zaterdag 21 mei staan onze deuren
tussen 10.30 en 14.00 uur wagenwijd open!
Iedereen die kennis wil maken met de muziekschool en met onze docenten en leerlingen is van harte welkom. We trappen af
met een docentenconcert. Daarna is er een
workshop AMV voor kinderen van 6 tot 10
jaar. Hiervoor is ieder jaar veel belangstelling, dus kom op tijd! De kinderen mogen

na de workshop meteen het podium op
om samen met de docenten een muziekstuk te spelen. Tijdens de Open Dag zijn er
verschillende presentaties van leerlingen
en ensembles. Zelf een instrument uitproberen? Van 11.30 tot 14.00 uur staan onze
docenten klaar om daarmee te helpen en
advies te geven.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

“Muziekles vind ik leuk, want je leert steeds meer! (Isa, altsaxofoon)”

MEER DAN MUZIEKLES

Foyer Schaffelaartheater
10.30 uur
Docentenconcert,
composities van o.a. Bach,
Händel en Piazolla
11.20 uur
Presentatie AMV-work
shop met docenten
11.30 uur
Optreden Plug In kleine
bezetting
12.00-14.00 uur Leerlingen en ensembles
treden op
Muziekschool
10.50-11.20 uur AMV workshop kinderen
6-10 jaar (Lokaal 4)
13.00 uur
Workshop Muziek op
Schoot (Lokaal 4)
11.30-14.00 uur Instrumenten uitproberen
( Alle lokalen)
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MUZIEKSCHOOL
BARNEVELD

Wij hebben een passie voor muziek en
doen niets liever dan die overbrengen
op onze leerlingen. We kennen alle leuke
muziek en de geheimen van ieder instrument. Bij ons bepaalt de leerling wat en
hoe hij wil leren. Dat kan klassiek zijn of
pop, in een groepje of privé, iedere week

of minder vaak. Leerlingen spelen gratis
mee in één van onze bandjes, ensembles
of orkesten. Ook kunnen leerlingen gratis
naar een concert van de serie Educatieve
Concerten met workshops door bekende
musici. Kortom, Muziekschool Barneveld
biedt veel meer dan alleen muziekles!

Theaterplein 1
3772 KX Barneveld
T 0342-417624
E info@muziekschoolbarneveld.nl
I
www.muziekschoolbarneveld.nl
MuziekschoolBarneveld
@MuzieklesBveld
Bekijk hier ons
volledige aanbod

ADVERTENTIE(S)

TEAMLEDEN MET RECHTS HENK MOES, DIRECTEUR MUZIEKSCHOOL BARNEVELD

DE BASIS

MUZIEKLES

ZOALS JIJ DAT WILT

VOOR EEN LEVEN
LANG MUZIEK
INTERVIEW MET HENK MOES

“Bij Muziekschool Barneveld leggen we de basis voor een
leven lang plezier in het maken van muziek. Dat begint al
met de kleintjes bij Muziek op Schoot. Onze jongste leerlingen kunnen nog niets eens lopen en beleven met elkaar al
heel veel over muziek. Op de basisschool komen de kinderen
weer met de muziekschool in aanraking

DE MUZIKALE
BASIS
“Als de vonk op de kinderen overslaat en
ze willen echt iets met muziek gaan doen,
beginnen ze meestal met AMV-les. Daar
leren ze alle grondbeginselen van muziek
en ontdekken ze dat samen muziek maken
heel erg leuk is. Kinderen die nog twijfelen
welk muziekinstrument ze willen leren
spelen, kunnen sinds dit jaar meedoen aan
de Muzieksafari. Dat is een korte ontdekkingsreis door de wereld van de muziek,
waarbij ze alle instrumenten leren kennen
en mogen uitproberen. Daarna kunnen ze
een weloverwogen keuze voor een instrument maken.”
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Daar zijn we heel actief bezig om het vak muziek in de klas
(terug) te brengen. Op dit moment doen al enkele duizenden leerlingen mee met projecten als Muziek in de School en
ZingeS. En jaarlijks komen alle groepen 4 van alle basisscholen uit Barneveld naar onze muziekvoorstelling Maken van
Muziek.”

MEER
SAMENSPEL
BELANGRIJKSTE DAN
MUZIEKLES
PIJLER
“Beginnen ze bij ons eenmaal met
instrumentale lessen, dan hebben wij
een prachtig aanvullend aanbod. Allereerst
bieden we de mogelijkheid om gratis mee
te spelen in één van de vele ensembles,
orkesten en bandjes. Wij zijn ervan overtuigd dat het samen muziek maken
onmisbaar is voor de muzikale
ontwikkeling.”

“Tenslotte is er sinds dit jaar een reeks
Educatieve Concerten in het Schaffelaartheater, die voor onze leerlingen én hun
gezinsleden gratis toegankelijk is. De musici
die optreden geven voorafgaand aan het
concert een workshop aan leerlingen die
hetzelfde instrument bespelen. Dit is een
geweldige aanvulling op de muzieklessen,
die we komend seizoen verder gaan uitbreiden. Het doet me plezier om te merken
dat zoveel leerlingen van ons aanvullende
aanbod gebruik maken. Want om muziek
te kunnen maken heb je meer nodig dan
alleen het volgen van muziekles.”

ADVERTENTIE(S)
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MUZIEKLES VOOR DE JONGSTEN
Wat ons betreft is een kind nooit te jong
om plezier te maken met muziek. Voor de
allerkleinsten van 0 tot 4 jaar geven wij
de cursus Muziek op Schoot. Samen met
papa, mama, opa, oma of de oppas gaan
de kindjes liedjes zingen, versjes leren,
muzikale klankspelletjes spelen en muziek
maken op eenvoudige (speelgoed)instrumentjes.

bij aan de ontwikkeling van het kind.
Muziek kan zelfs een hulpmiddel bij de
opvoeding zijn. De ouders krijgen een
boekje met de liedjes mee naar huis,
zodat ze de muziek kunnen inpassen in
hun dagelijkse routine.

HULPMIDDEL BIJ
DE OPVOEDING

“Om aan de cursus deel te nemen hoeven
de ouders niet muzikaal te zijn,” vertelt
docente Maryanne de Jager. “Een belangrijk doel van de cursus is samen plezier
Zo krijgen de kinderen zelfs plezier in de
maken met muziek. Het in een groep zingen van liedjes, dansen en bewegen draagt minder leuke klusjes, zoals opruimen!”

“Het is ook heel leuk dat je met kinderen te maken krijgt.
Dan merk je dat het helemaal geen verschil maakt of je oud
of jong bent. Als je maar met plezier muziek maakt!”

Cobi Hoogenhout en Hannie Boom

MIJN MUZIEKSCHOOL
Cobi Hoogenhout: “Ik heb muziekles omdat ik in het Barnevelds
Kamerorkest meespeel en gewoon beter wilde leren fluiten. Maar
uiteindelijk wil ik beter leren samenspelen. Daar zijn bij de muziekschool veel mogelijkheden voor. Samen met onze docenten
hebben we een gelegenheidsensemble opgericht. Het is zo leuk
om in plaats van één keer wel twee of drie keer per week naar de
muziekschool te gaan. Dan merk je hoe heerlijk het is om samen
muziek te maken. Natuurlijk moet je ook in je eentje bezig zijn
om het instrument goed te leren bespelen. Maar samenspelen is
voor mij het ultieme doel.”

“Muziekschool Barneveld is supertof en gaaf!
(Hannelore, dwarsfluit)”
Hannie Boom: “Ik speelde altijd dwarsfluit en wilde heel graag
hobo leren spelen. Eerst heb ik een jaar bij de Harmonie gespeeld, maar daar was geen hobodocent. Daarom kreeg ik les van
Evelyn Heuvelmans van de muziekschool. Dat is zo’n fantastische
docent! Uiteindelijk ben ik bij de muziekschool gebleven. Ik heb
daar heel veel plezier. Het grootste goed is dat ik daar samen
met anderen kan spelen. Dat is echt een feestje en heeft zoveel
meerwaarde!”
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Wist u dat u zich via
www.muziekschoolbarneveld.nl
kunt inschrijven voor muziekles?

WIST U
DAT...

KORTINGSBON OPEN DAG
Overtuigd dat muziekles iets voor u of uw kind is? Schrijf u dan op
de Open Dag in voor een instrumentale jaarcursus. Op vertoon van
deze bon ontvangt u

E25 korting

MUZIEKLES
ZOALS JIJ DAT WILT

MUZIEKLES
VOOR 6 TOT 12 JAAR
AMV
Heeft uw kind interesse in muziekles, maar weet het nog niet
precies wat het wil? Dan is Algemene Muzikale Vorming (AMV)
een goed idee. Onder leiding van onze enthousiaste docente
maken de kinderen hun eerste ontdekkingstocht door de wereld
van muziek.

“Muziekles aan kinderen is belangrijk voor hun emotionele
ontwikkeling en het draagt bij tot een betere concentratie en
leerprestatie op school. (Henk Hopman, docent gitaar)
Docente Christine Vermeulen: ‘Bij AMV les komen de belangrijkste muziekbegrippen als hoog en laag, hard en zacht, kort en
lang aan de orde. Met die thema’s zingen we liedjes, begeleiden
onszelf op eenvoudige instrumenten en doen allerlei spelletjes.
De kinderen leren ook noten lezen. Tijdens dit jaar maken ze ook
alvast kennis met de meeste muziekinstrumenten. Regelmatig
komen er docenten of leerlingen langs met hun instrument.
Soms mogen de kinderen de instrumenten ook uitproberen.’

Wist u dat wij ook muziekles
kunnen verzorgen voor
kinderen met een beperking?
Informeer naar de mogelijkheden.
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WIST U
DAT...

MUZIEKSAFARI,
THE BIG FIVE
Deze korte cursus is speciaal voor kinderen die nog niet weten
welk instrument ze willen spelen. Tijdens de Muzieksafari maken
kinderen kennis met ‘The Big Five’. Bij de muziekschool zijn dit
de houten blaasinstrumenten, de koperen blaasinstrumenten, de
strijk- en snaarinstrumenten, de toetsen en het slagwerk. ‘Telkens is er één informatieve les over een instrumentengroep en
één les om de instrumenten uit die groep uit te proberen. Na 10
lessen hebben de Safarigangers dus met alle instrumenten kennis
gemaakt. Kiezen is dan een stuk makkelijker en de kans dat de
kinderen uiteindelijk met plezier naar muziekles gaan, is veel
groter,’ aldus Christine.

MUZIEKLES
ZOALS JIJ DAT WILT

DE MUZIEKSCHOOL ACTIEF

IN HET ONDERWIJS

Dat je op de muziekschool muziekles kunt volgen, wist u waarschijnlijk al. Maar dat diezelfde muziekschool ook actief is op de
school van uw kinderen is misschien nieuw. Wij werken samen met vrijwel alle basisscholen en enkele middelbare scholen uit de
gemeente Barneveld aan verschillende muziekprojecten.

WAT IS VOOR JOU DE UITDAGING?

ER WORDT WEER
GEZONGEN IN
DE KLAS
Dit schooljaar zijn we op 8 basisscholen actief met het ZingeS
project. Kinderen uit groep 3 tot en met 8 zingen tien weken lang
met hun klas onder leiding van verschillende docenten van de
muziekschool. Ingrid Tjaden, één van de docenten, vertelt:

WAT IS HET DOEL VAN ZINGES?

“Het allerbelangrijkste is dat de leerlingen ervaren hoe leuk
samen zingen is. Tegenwoordig heerst er vaak een ik-cultuur.
Zingen stimuleert de groepsdynamiek. Ik zorg ervoor dat alle
kinderen meedoen, ook als ze niet muzikaal zijn. Als je zingt, ben
je heel kwetsbaar. Dat is toch anders dan bij het bespelen van een
instrument. Als het lukt om van een klas een echt koor te maken,
is mijn doel bereikt!”

WAAROM IS MUZIEKONDERWIJS
ZO BELANGRIJK?

“Muziek is een universele taal, heel anders dan het gesproken
woord. Daardoor begrijp je elkaar, zelfs als je verschillende talen
spreekt. Het activeert een ander deel van je hersenen. Muziek
maken stimuleert allerlei vaardigheden die kinderen op school
nodig hebben. Ze worden er zelfs intelligenter van.”

Wist u dat als u zich abonneert
op onze nieuwsbrief, u altijd
als eerste op de hoogte bent?
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“Voor mij is de uitdaging om ervoor te zorgen dat alle kinderen
enthousiast meedoen, zelfs degenen die het aanvankelijk niet
interesseert. Ik pas mijn programma natuurlijk aan de leeftijd
van de leerlingen aan. In groep 7 en 8 zingen we bijvoorbeeld ook
liedjes van YouTube. En de kinderen mogen zelf een rap schrijven. Daar komen vaak heel mooie, persoonlijke teksten uit. In de
laatste les mogen de kinderen optreden voor hun ouders. Het is
zo leuk om te zien hoe enthousiast ze dan zijn!”

“Muziek is belangrijk, omdat het de ziel verzorgt,
de mensen beschaaft en aanzet tot nadenken (Coen Beijer,
docent gitaar)

ANDERE PROJECTEN
MUZIEK IN DE SCHOOL
Voor de basisscholen die aangesloten zijn bij Stichting PCO Gelderse Vallei is Muziek in de School ontwikkeld. De kinderen van
deze 14 scholen krijgen muziekles van één van onze docenten.
Ook de leerkrachten worden muzikaal geschoold, zodat zij zelf in
staat zijn om muzieklessen te verzorgen.

SAMSAM

Met ons nieuwste project, SamSam, willen we onze kennis en
kracht koppelen aan meer basisscholen in de gemeente. Samen
met hen gaan we kijken hoe we op een passende wijze muziekles in hun school kunnen realiseren. Daarbij willen niet alleen de
kinderen, maar ook de leerkrachten helpen om samen te komen
tot meer en beter muziekonderwijs in de klas.

MUZIEK À LA CARTE

Dan is er nog Muziek à la Carte, een uitgebreid aanbod van
workshops voor alle groepen van de basisschool. De gevarieerde
workshops, van ‘Aan de slag met slagwerk’ tot ‘Schrijf je eigen
Stripsony’, zijn te vinden op onze website en via de muziekschool
te boeken. Wij staan ook open voor uw eigen ideeën en denken
graag met u mee!

MUZIEKLES
ZOALS JIJ DAT WILT

PLUG IN

POPMUZIEK EN MEER
SPELEN IN EEN ECHTE BAND

Hou jij vooral van popmuziek en lijkt het je
gaaf om in een echte band te spelen? Dan
kun je terecht bij Plug In. Iedere leerling
toetsen, gitaar, basgitaar, drums, saxofoon
of zang kan vanaf zijn of haar derde lesjaar
meedoen. Als leerling van Plug In volg je
het hele jaar lessen op je eigen instrument.
Deze lessen staan helemaal in het teken
van popmuziek en andere Lichte Muziek.
Je leert je instrument kennen, improviseren op basis van akkoordenschema’s en
andere muzikanten begeleiden.

“Muziek is voedsel voor het hart.
(Lotte, piano)”

SAMENWERKEN

Behalve lessen op je instrument krijg je
zeven bandlessen. Van twee ervaren docenten en bandcoaches leer je de kneepjes van het muzikantenvak. Daarbij gaat
het vooral om het samenwerken, elkaar
aanvoelen en contact houden tijdens het
spelen. Gedurende het jaar zijn er verschillende optredens. We sluiten af met een
spetterend eindoptreden.
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GABY KAIHATU,
DOCENT ZANG
LICHTE MUZIEK
“Toen ik 14 jaar geleden bij de muziekschool begon, was ik de enige docent die
alleen Lichte Muziek gaf. Nu zijn we met
meerdere docenten die echt een team vormen. Dat is voor ons als collega’s natuurlijk
leuk, maar het is vooral positief voor de
leerlingen. Er zijn heel veel mogelijkheden
om samen muziek te maken. Naast de vaste bands zijn er altijd projectbandjes waar
iedereen in mee kan spelen.”

LICHTE MUZIEK
MEER DAN POP

“Misschien denken mensen dat we bij Plug
In alleen popmuziek maken. Dat is niet zo.
Lichte Muziek kan ook jazz of rock zijn. En
bij zang kun je bijvoorbeeld denken aan
musical of kleinkunst. Ik geef zowel aan
kinderen als aan jongeren en volwassenen les. Die hebben allemaal een andere
muziekvoorkeur. Die diversiteit vind ik
juist leuk. Naast de lessen voor onze eigen
leerlingen geven we in het kader van talentontwikkeling ook les aan jongeren op de
Meerwaarde en op het Johannus Fontanus
College. Ik geef bijvoorbeeld zangcoaching
aan leerlingen die meedoen aan ‘De Meerwaarde’s Got Talent’.”

EXTRA AANBOD

“Naast de muzieklessen is er veel extra
aanbod voor onze leerlingen. De docenten zijn zelf allemaal actief in de muziekpraktijk. Daardoor zijn er korte lijnen met
andere professionals uit het werkveld. Zo
hebben we afgelopen november de bekende zanger Chris Hordijk te gast gehad. En
binnen de reeks Educatieve Concerten was
er voor de zangleerlingen een concert met
masterclass van Leonie Meijer. Daar kan
ik in mijn lessen dan mooi op voortborduren.”

MUZIEKLES
ZOALS JIJ DAT WILT

NIEUWE VAKKEN

SINDS SEPTEMBER IS ONS
AANBOD UITGEBREID MET
TWEE NIEUWE VAKKEN:

ZANG KLASSIEK
EN KLAVECIMBEL
ZANG KLASSIEK

Hanneke van Dijk geeft de klassieke zanglessen. “Zingen is vooral
leren luisteren en voelen. Wat gebeurt er als je zingt? Hoe kun
je je stem ontwikkelen? Op zangles leer je hoe je met enkel en
alleen je eigen lichaam variatie in sterkte en klank kunt maken.
Je leert je bereik te vergoten en lijn en kleur aan te brengen in een
lied. Het leuke van zangles op de muziekschool is dat we de gelegenheid hebben om ook combinaties met andere instrumenten
te maken. De leerling bepaalt ook zelf wat hij wil leren. We gaan
samen op zoek naar wat bij hem of haar past.”

“Muziek kan je leven verrijken.
Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. (Sjonette van Atten,
docent fluit en panfluit)

KLAVECIMBEL

Hugo Bakker is onze docent orgel en
klavecimbel. “Voor orgel is er traditiegetrouw veel belangstelling in
Barneveld. Ik zou het geweldig vinden
als jong en oud het zouden aandurven
om met klavecimbel te beginnen. Je
hoeft daarvoor niet eerst piano- of
orgelles te nemen. Het klavecimbel
is met name in de Barokmuziek een
ideaal instrument om samen te spelen met anderen, wat één
van de leukste dingen in het muziek maken is. Daarnaast klinkt
het klavecimbel altijd transparant en ritmisch. Dat is een mooie
afwisseling met het orgel, dat vooral groots en vocaal klinkt.”
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Eric Vaarzon Morel tijdens de workshop

ZOALS JIJ DAT WILT

MEER DAN

MUZIEKLES
GRATIS MEESPELEN
IN EEN ENSEMBLE

Bij de muziekschool hebben we samenspel hoog in het vaandel
staan. Wij zijn ervan overtuigd dat samen muziek maken een
onmisbare aanvulling is op de muziekles. Daarom kunnen alle
leerlingen gratis meespelen in één van onze orkesten, ensembles
of bands. Er is een ensemble voor ieder niveau en voor elk instrument. Kijk voor een overzicht op onze website.

SAXUS

Eén van de bekendste orkesten van de muziekschool is SaxUs.
SaxUs is het grootste saxofoonorkest van Nederland! Zo’n 40
saxofonisten spelen er samen. Het orkest treedt regelmatig op,
zowel bij voorspeelavonden als op uitnodiging. Als je 1 à 2 jaar
saxofoonlessen hebt gevolgd, kun je al met dit orkest meespelen.
De repetities zijn op maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur in
het Schaffelaartheater. SaxUs staat onder leiding van saxofoondocent en dirigent Menne Smallenbroek.

GRATIS CONCERTSERIE
VOOR LEERLINGEN EN FAMILIE

Sinds dit seizoen werkt de muziekschool samen met het Schaffelaartheater. Resultaat hiervan is een serie concerten van bekende
musici die voor leerlingen gratis toegankelijk is. Bovendien is er
aan ieder optreden een workshop gekoppeld. Pianoleerlingen
werden bijgespijkerd door Young-Choon Park, zangers gingen in
de leer bij Leonie Meijer, Eric Vaarzon Morel nam de gitaarleerlingen onder handen en voor de slagwerkers was er Percossa. Directeur Henk Moes is tevreden: “De workshops en concerten zijn een
geweldige aanvulling op de reguliere muziekles. Volgend seizoen
komt er zeker weer een concertserie voor leerlingen en hun familie!” Like onze Facebookpagina om als eerste op de hoogte te zijn

“Muziek helpt de geest gezond te houden.
(Evelyn Heuvelmans, docent hobo, piano, blokfluit)

AGENDA

BLAZERSKLAS

We hadden al een succesvolle strijkersklas, maar sinds vorig seizoen is er ook een blazersklas. Alle leerlingen die een blaasinstrument spelen en in hun eerste, tweede of derde jaar zitten, kunnen meedoen. Zelfs als je nog maar een paar lessen hebt gehad
ben je welkom. Op dit moment repeteren 28 blazers (dwarsfluit,
panfluit, klarinet, hobo, trompet, bariton, hoorn en trombone)
om de week op donderdagavond van 18.30 tot 19.10 uur onder
leiding van Sjonette van Atten. De toppers van de blazersklas
blijven nog een half uur langer om uitdagende muziek te spelen.

21 mei		 Open Dag
25 mei		 Voorspeeluur leerlingen gitaar
26 mei		 Voorspeeluur leerlingen saxofoon en piano
2 juni		 Voorspeeluur leerlingen hobo, piano, blokfluit
17 juni		 Slotuitvoering alle leerlingen
30 juni		 Slotuitvoering Plug In

COLOFON

Wist u dat meespelen in
een ensemble of orkest
voor leerlingen gratis is?
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