
 
 
 
 
 

FEEST 

samenspeeldag 21 APRIL 2012 

Uitnodiging 

In 2012 bestaat Huismuziek afdeling Den Haag e.o. 60 jaar. Reden genoeg om feest te vieren. 

Wij doen dit op zaterdag 21 april 2012 met een samenspeeldag met het thema FEEST. 

Plaats 

De samenspeeldag vindt plaats in de Jozefschool, Thorbeckestraat 37, 2241 KR in Wassenaar. 

Het programma ziet er uit als volgt: 

• Ontvangst met koffie/thee 10.00 - 10.30 uur 
• Ochtendworkshop 10.30 – 13.00 uur 
• Lunchpauze 13.00 – 13.30 uur 
• Middagworkshop 13.30 – 16.30 uur 
• Feestelijke borrel 16.30 – 17.30 uur 

Deelname 

Deelname staat open voor iedereen die mee wil en kan spelen. U behoeft geen lid te zijn van 
Huismuziek Den Haag e.o., al wilt u dat wellicht na deze dag wel worden.  

De deelnemersprijs is €30,- voor leden van Huismuziek, afdeling Den Haag e.o. en €35,- voor niet-
leden. De bladmuziek is bij de prijs inbegrepen. 

Meenemen  

U dient mee te nemen: uw instrument(en), standaard en lunch. 

Aanmelden voor deelname 

Als u wilt deelnemen aan de feestelijke samenspeeldag, dient u zich in te schrijven door middel van een 
inschrijfformulier. De inschrijving is echter pas definitief na ontvangst van het inschrijfformulier èn de 
deelnemersbijdrage. 

 



Het ingevulde inschrijfformulier kunt u, uiterlijk 15 maart 2012, opsturen aan: 

Rita Eerden, Starrenburglaan 181, 2241 ND Wassenaar. 

U mag uw inschrijving ook doorgeven per e-mail aan ritaeerden@casema.nl. 

U dient wel alle informatie die gevraagd wordt op te nemen in uw bericht. 

U wordt verzocht de deelnemersbijdrage, ook uiterlijk 1 april 2012, over te maken op 
postbankrekeningnummer 24628 t.n.v. de penningmeester Huismuziek te Hazerswoude-Rijndijk onder 
vermelding van “Samenspeeldag” en uw naam. 

Twee workshops met muziek “FEEST” 

Er zijn twee workshops en u spreekt uw voorkeur uit voor een bepaalde workshop. U neemt de gehele 
dag deel aan één en dezelfde workshop. Deze aanpak maakt het mogelijk om dieper op een muziekstuk 
in te gaan. U kunt kiezen uit de volgende workshops: 

Workshop 1 onder leiding van Désirée Muurling 
Workshop 1 is voor blokfluitspelers die echo's, galmen, grappen, toeters en bellen en 
dubbelkorigheid willen ervaren. Het niveau is wat meer dan beginnend tot gevorderd.en de 
leiding is zeker enthousiasmerend. 

Workshop 2 onder leiding van Jeanne van der Linden 
Het arrangeren van feestmuziek voor blokfluiten, strijkers houtblazers en tokkelaars is bij 
Jeanne in zeer goede handen. Deze workshop is dus voor een gemengde groep muzikant 

Vul om deel te nemen het inschrijfformulier in en maak de deelnemersbijdrage over. 

Wij rekenen ook dit keer weer op veel deelnemers. 

Met vriendelijke groet, 

Rita Eerden en Franke van der Klaauw 

Bereikbaarheid Jozefschool: met openbaar vervoer lijn 43 (halte v.Duivenvoordelaan, 5 loopminuten,) 
of lijn 91 (halte Starrenburglaan, 1 loopminuut) 

Parkeergelegenheid in omgeving van de school is ruimschoots aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                       INSCHRIJFFORMULIER   
  SAMENSPEELDAG  21 APRIL 2012 

 
 
 
NAAM  ……………………………………………………………………… 
 
 
ADRES   ……………………………………………………………………… 
 
 
WOONPLAATS ……………………………………………………………………… 
 
 
TELEFOON  ……………………………………………………………………… 
 
E-MAIL  …........................................................................................................ 
 
INSTRUMENT(EN) ……….…………………………………………………………..… 
 
SPEELNIVEAU Gemiddeld / Gevorderd ♣ 
 
 
VOORKEUR   Workshop  1/ 2 

(Geef hier uw voorkeur aan voor: Workshop 1 van Désirée Muurling; Workshop 2 van Jeanne 
van der Linden;  

 
 
 
Dit formulier vóór 15 maart 2012 opsturen aan: 
Rita Eerden, 
Starrenburglaan 181, 
2241 ND  Wassenaar. 
 
 
Het inschrijfgeld (€ 30,- voor leden van Huismuziek afdeling Den Haag e.o. of € 35,- voor niet-leden) 
dient u, vóór 1 april 2012  over te maken op postbankrekeningnummer 24628 t.n.v. penningmeester 
Huismuziek te Hazerswoude-Rijndijk o.v.v. “samenspeeldag” en uw naam. 
 
 

                                                 
♣  Duidelijk omcirkelen wat van toepassing is. 


