Beste blokfluitist,
Lijkt het je leuk om mee te spelen in een groot blokfluitensemble? Doe dan zaterdag 25 april mee
aan de derde Blokfluitdag van Muziekschool de Muzen.
Deze Blokfluitdag, die dit jaar onder leiding staat van Leonard Krijgsman en Ad van Vliet, is het
thema: Romantiek in de Muziek. Muziek uit de 19e eeuw( De Barbier van Sevilla van Rossini en Petite
Symphonie van Gounod( 1e en 2e deel) ), romantische klanken van Vivaldi (uit de Zomer, 4
jaargetijden), musicalmuziek uit the Sound of Music, Yesterday van de Beatles, muziek uit de 17e
eeuw met een romantische inhoud (Amarilli mia bella met variaties van Van Eyck) en nog meer
worden geoefend. Bovenal staat het muziekplezier voorop. Alle blokfluitisten met minimaal
ongeveer een jaar ervaring kunnen dan ook meedoen. De docenten zorgen ervoor dat voor elk
niveau speelbare muziek aanwezig is. Er worden groepen gemaakt op basis van niveau en ook (soms)
op leeftijd. Het is de bedoeling dat de spelers vooraf de muziek toegezonden krijgen per mail.
Naast de eigen docent van de Muzen Ad van Vliet verzorgt ook Leonard Krijgsman de lessen. Hij is
blokfluitdocent bij ’t Venster in Wageningen, Renkum en Oosterbeek. Beide docenten hebben een
ruime ervaring in het leiden van blokfluitensembles. Daarnaast speelden beiden ook in diverse
blokfluitensembles.
GRATIS DEELNAME voor alle spelers
De Blokfluitdag vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur in het Spectrum in Veenendaal. De
beginnersgroep( jongere kinderen en startende volwassenen) begint om 13.00 uur. Spelers die ook
lage blokfluiten bespelen, zoals bas en grootbas, zijn ook zeer welkom. Neem een lunchpakket mee,
voor drinken in de pauzes wordt gezorgd. Lessenaars zijn niet nodig. De Blokfluitdag wordt
afgesloten om 15.00 uur met een presentatie van de spelers voor en met elkaar. Alle
belangstellenden zijn dan natuurlijk van harte welkom. Ken je ook andere blokfluitisten, die geen
lessen volgen bij de Muzen, nodig hen uit voor deze dag
Aanmelden voor de Blokfluitdag kan tot en met 18 april door onderstaande strook in te vullen bij de
balie van het Spectrum of bij de docenten. Aanmelden kan ook per mail: info@muzenveenendaal.nl.
Vergeet in de mail niet je naam, telefoonnummer, leeftijd, aantal maanden/jaren les( welke grepen
ken je?) en welke blokfluit(en) je bespeelt en meeneemt te vermelden.
Met vriendelijke groet en tot ziens bij de Blokfluitdag,
Ad van Vliet en Leonard Krijgsman.
JA, IK DOE MEE AAN DE BLOKFLUITDAG
Naam en leeftijd:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tel.nr. en e‐mail: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Welke blokfluit(en)? en ervaring:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

