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samen muziek
maken is samen
plezier hebben

muziekschool oost-gelderland

Kun je overweg met een muziekinstrument en
heb je zin om samen te spelen? Kom dan bij ons in
een pop- of jazzband, in een ensemble of orkest.
Of kom zingen bij een band, een popgroep, een
ensemble of een koor.
Ons aanbod is geschikt voor allerlei verschillende
niveaus en voor jong en oud!
Als je bij ons muzieklessen volgt, overleg dan met je
docent wat er bij je past.
Met het aanmeldingsformulier ensembles/orkesten/
koren/popgroepen kun je je dan aanmelden.
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Ook als je bij ons geen muziekles volgt, bieden we je
met de Muziekschool als muzikale ontmoetingsplek
alle ingrediënten om samen met anderen te spelen
en/of te zingen.
Naast de repetities organiseren we natuurlijk tal van
optredens.
Samenspelen op de Muziekschool is samen plezier
hebben en – stap voor stap – verder leren. Onze
docenten zorgen hierbij voor deskundige begeleiding.
De repetities worden op de Muziekschool in
Doetinchem, en bij voldoende aanmeldingen ook in
Ulft, gehouden. Er wordt 30 keer per jaar 50 minuten
gerepeteerd.
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In de eerste week van oktober gaan we van start.
De eindmanifestatie, aan het eind van het schooljaar,
is de afsluiting.
Informatie over aanmelding, prijzen, lestijden,
vakanties en algemene voorwaarden vind je op
www.muziekschooloostgelderland.nl.
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jongerenbands
Bespeel je een instrument of zing je en lijkt het
je gaaf om in een bandje te spelen? Of heb je er
al in gespeeld en wil je nog een jaar? Overleg
dan met je docent en meld je op tijd aan, want
docenten en bandleiders stellen aan het begin
van elk schooljaar jongerenbands samen. Op het
aanmeldingsformulier kun je ook een voorkeur
aangeven voor pop of jazz. We proberen daar bij de
indeling zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Popmuziek
Speel of zing je in een popband, dan leer je nummers
uit het poprepertoire: van softpop tot hardrock. Hierbij
heb je zelf ook inbreng. Stel je voor: je favoriete covers
spelen of misschien wel songs van jezelf of van je
bandleden zingen.
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Jazzmuziek
In een jazzband leer je – op basis van liedjes en
thema’s in swing, latin en blues – hoe je kunt
improviseren. Je ontdekt wat je kunt doen met ritme,
timing, harmonie en akkoorden.
Optreden
Als je in een band speelt, dan wil je natuurlijk ook
optreden. Het liefst in een sfeervolle zaal, compleet
met versterkers, effectapparatuur en mooie belichting.
Want familie, vrienden en bekenden gun je een
sfeervolle omgeving om optimaal te genieten van
jouw band. Nou, daar zorgen we voor. Regelmatig
organiseren we speciale muziekhappenings,
bijvoorbeeld in onze Plug & Play zaal in de
Muziekschool in Doetinchem en in de popzaal van de
DRU Cultuurfabriek in Ulft. Ook wordt er opgetreden
op buitenpodia in de binnenstad van Doetinchem, café
Merleyn en schouwburg Amphion.
Bandrepetities vinden wekelijks op maandag tot en
met vrijdag plaats. Dag en tijd worden per band in
overleg gepland.
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het allerleukst zijn
de optredens
‘Als je van muziek houdt, dan
zit dat in je. Vroeg of laat komt
het eruit. Zo is het ook bij mij. Ik
hield altijd al van zingen, want
ik word er blij van. Maar vorig
jaar zong ik voor het eerst op de
Muziekschool in een bandje. Daarnaast nam ik toen
ook zangles op de Muziekschool, om de techniek bij
te spijkeren. Dat hielp enorm.
In de band proberen we allerlei stijlen uit en aan
ieder nummer geven we onze eigen draai. Daarbij
geeft onze docent, die zelf ook in een band speelt,
aanwijzingen over bijvoorbeeld de dynamiek.
Spelen en zingen in een band betekent
samenwerken. Niet iedereen kan er voluit muziek
maken. Je moet het volume afstemmen, een mooie
balans vinden. Eigenlijk hou je voortdurend rekening
met elkaar. Dat is leuk en lastig. Maar samen klinkt
het wel vetter dan in je eentje.
Van oefenen leer je veel, daarbij loop je natuurlijk
tegen errors aan. Maar juist door te doen leer je.
Je mag ook gewoon fouten maken. Ik ben heel
erg vooruit gegaan in mijn eigen skills. Ik vind de
Muziekschool een relaxte omgeving om beter te
worden.

muziekschool oost-gelderland

Het allerleukst zijn de optredens, zoals in de popzaal
van de DRU Cultuurfabriek in Ulft, op het Simonsplein
of bij café Merleyn in Doetinchem. Dan kun je echt
een presentatie neerzetten. Dat geeft me een kick.’
Janneke Benschop, 18 jaar
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elkaar het
moment gunnen
‘Al jaren luister ik naar pop- en
rockmuziek en het leuke is
dat ik die muziek nu zelf kan
spelen. Al weer drie jaar ben
ik basgitarist in een bandje
van de Muziekschool. Ik heb
daar nu in drie verschillende bandjes gezeten. Elk
nieuw schooljaar worden er bands samengesteld.
Daarbij wordt er rekening met je leeftijd gehouden.
Leeftijdgenoten komen bij elkaar. De sfeer in een
bandje is altijd goed. Het is er leuk met elkaar,
gezellig.
De leraren laten je ervaren hoe alles in een bandje
eraan toe gaat. Ze vertellen over de functies van een
instrument en het samenspel.
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Ze leren je hoe je rekening houdt met elkaar en dat
je elkaar het moment moet gunnen. Ook vertellen ze
hoe je bijvoorbeeld een partij in de stijl van de band
kunt aanpassen. En dan op zo’n manier dat je elkaar
niet in de weg zit.
Op een repetitieavond zit ik helemaal in de muziek.
Alles wat aan muzikaliteit in me zit, kan ik dan kwijt.
Het doel van alle repetities vind ik de optredens,
want dan kun je je presenteren aan vrienden en
familie. Die optredens hoeven we niet zelf te
organiseren, dat doet de Muziekschool voor ons.’
Djeno Bos, 16 jaar

bandcoaching
Steeds meer bands in de regio maken
gebruik van de kennis van onze docenten. Als
coaches begeleiden ze bands gedurende een
bepaalde periode. Tijdens die periode worden
bandcoachlessen gegeven. Daarin werkt de coach
met een band aan repertoire, samenspel en
presentatie. Samen met de coach kan bijvoorbeeld
op zoek gegaan worden naar de ideale sound voor
de band. Door de specifieke werkwijze worden
de prestaties van de band verhoogd en krijgt het
plezier in spelen een extra impuls.
Het is vanzelfsprekend dat hierbij geen enkel traject
hetzelfde is, want een bandcoach levert maatwerk.
Samen met een band wordt van te voren een plan
opgesteld, zodat de coach efficiënt kan inspelen op
de vragen die er zijn. Heeft je band interesse? Maak
dan een vrijblijvende afspraak.
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that’s jazz

Heb je muziekles, ben je 18+ en heb je zin om lekker
in een band te spelen? Overleg dan met je docent
en geef je op voor een band van 18-plussers. Daar
zitten gitaristen, toetsenisten, blazers, drummers en
zangers in van allerlei leeftijden. Ze spelen pophits van
vroeger, goud van oud. Dus gemakkelijk herkenbaar
repertoire.
Natuurlijk treed je ook op. In onze Plug & Play zaal in
de Muziekschool in Doetinchem en in de popzaal van
de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Ook wordt er opgetreden
op buitenpodia in de binnenstad van Doetinchem, café
Merleyn en schouwburg Amphion.
De repetities duren 100 minuten en zijn eens in de 14
dagen. Dag en tijd worden in overleg vastgesteld.

That’s Jazz is
een band voor
leerlingen van
ongeveer 14 tot
18 jaar. Je speelt
er in verschillende
jazzstijlen, zoals
swing, bebop,
blues en latin.
Aan de hand van
jazznummers
ga je aan de slag om te improviseren op een
akkoordenschema. Ook leer je hoe je een solo
opbouwt en solisten begeleidt. Zo bouw je samen aan
een eigen sound. That’s Jazz!
Wil je graag spelen in That’s Jazz? Overleg dan met je
docent. Die overlegt met de bandleider of je geplaatst
kunt worden.

docent

goud van oud

Hein de Jong

De repetities worden in
overleg gepland.
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Zit je in groep 5, 6 of 7 van de basisschool en word je
blij als je met een groep kinderen allerlei leuke liedjes
zingt? Kom dan bij het Kinderkoor Doetinchem. Je zingt
er vooral Nederlandse liedjes en canons en ontwikkelt
er je zangstem. Behalve dat je hard werkt aan een
mooi repertoire is er ook tijd voor gezelligheid. Een
aantal keren per jaar treedt het koor op, bijvoorbeeld
bij kerstconcerten en bij de eindmanifestatie van de
Muziekschool.
De repetities zijn op dinsdag aan het begin van de
avond.

kinderkoor wehl
Zit je in groep 4, 5 of 6 van basisschool Het Timpaan
in Wehl en is zingen jouw ding? Twijfel niet en kom
zingen bij het Kinderkoor Wehl. Je zingt er leuke
Nederlandse liedjes en eenvoudige canons. En
natuurlijk treed je ook op.
De repetities zijn op vrijdag
van 15.30 tot 16.20 uur
in het Beatrixcentrum in Wehl.

jeugdkoor wehl
Als je in groep 7 of 8 van basisschool Het Timpaan in
Wehl zit, ben je welkom bij het Jeugdkoor Wehl*. Je
leert er onder andere favoriete popsongs, swingende,
ritmische nummers en luisterliedjes. Weet je wat
helemaal leuk is? Dit koor zingt meerstemmig.
docent

kinderkoor
doetinchem
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Wilma Strijbos.

De repetities zijn op vrijdag
van 16.20 tot 17.10 uur in het
Beatrixcentrum in Wehl.

* Bij weinig deelname worden kinder- en jeugdkoor
samengevoegd.
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the vivids

docent

Tiener Vocal Group
Iets voor jou, Pure? Samen met jongens en meiden
vanaf 14 jaar zing je dan in diverse stijlen: van ritme &
blues tot rock. Naast samen meerstemmig zingen leer
je ook solo zingen. En je leert om jezelf te presenteren.
Bij de samenstelling van het repertoire wordt jouw
mening erg op prijs gesteld. Want door te zingen wat
je mooi vindt, kun je optimaal je gevoel laten spreken.
Daardoor kun je met een lied jezelf en anderen raken.
Daar gaat het om.
Zeker bij optredens! Optreden
doen we een paar keer per
jaar, bijvoorbeeld tijdens
kerstconcerten en bij de
eindmanifestatie in Amphion.
De repetities zijn op
donderdag van 19.50 tot 20.40
uur op de Muziekschool in
Doetinchem.

Nathaly Masclé
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Vind je zingen
superleuk, heb je al
wat zangervaring
en heb je zin
om bij een
meidenzanggroep
te gaan? Vanaf
16 jaar kun je bij
The Vivids, een
meidenzanggroep
met enthousiaste
zangeressen.
Het repertoire gaat van popsongs en jazzy songs tot
gospels en musical toppers. De nummers bestaan
uit arrangementen, waarin meerstemmige zang
afgewisseld wordt met zangsolo’s. Ook wordt er
instrumentaal begeleid.
Naast de techniek van zingen besteed je veel aandacht
aan performance, aan het showelement. Daarbij zijn
presentatie, choreografie en teambuilding belangrijke
onderdelen, waarbij je natuurlijk een eigen inbreng
hebt.
Wil je meezingen? Kom auditie doen.
De repetities zijn op maandag, eens in de 14 dagen,
van 19.30 tot 21.10 uur.
docent

pure

Nicoline Post

programma 2014-2015 samenspel

11

docent

Heb je een heldere
sopraanstem of een altstem
met een warme klankkleur?
En is je stem enigszins
geschoold? Kom dan bij het
vrouwenensemble. Je zingt er
een breed repertoire: klassiek,
musical, opera en operette.
De repetities zijn op woensdag
van 20.45 tot 21.35 uur.
Anna Marie
Krijgsman

wave
Wave is een vrouwenzanggroep. Je zingt er muziek
uit alle windstreken en in allerlei stijlen, zoals close
harmony, klassiek en musical. Meerstemmige zang
wordt hierbij afgewisseld met solo’s. Behalve aan
techniek en interpretatie schenken we ook aandacht
aan performance. Zin om mee te zingen? Kom auditie
doen.
De repetities zijn elke week op donderdag van 20.15
uur tot 22.00 uur.
docent

vrouwenensemble

Wim Gertsen
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beginners

Speel je sopraan-, alt-,
tenor- of basblokfluit?
En heb je minstens een
jaar les? Dan is spelen
bij het blokfluitensemble
voor beginners misschien
een goed idee. Je leert
er samenspelen aan de
hand van spelletjes en
improvisaties.
De repetities worden in
overleg vastgesteld.

klarinetensemble
Ben je 18+, speel je klarinet en wil je graag ervaren
hoe het is om in een kwartet, kwintet of choir te
spelen? Dan kun je terecht bij het klarinetensemble. De
bezetting loopt van es- tot basklarinet.
Je speelt er in verschillende stijlen, zoals klassiek,
modern en swing.

docent

blokfluitensemble

Jos Peulers

De repetities zijn op
donderdagavond.
De tijd wordt in overleg
gepland.

Kun je sopraan- en altblokfluit spelen, ben je 12 jaar
of ouder, kom dan in het blokfluitensemble. Je speelt
er allerlei soorten muziek, zoals mooi gedragen
kerkmuziek, maar ook vrolijke dansen en swingende
boogiewoogie. In het ensemble is er plek voor
allerlei fluiten, van sopraan- tot contrabasfluit.
De repetities worden in overleg vastgesteld.

Ben je 18+ en een gedreven fluitist op piccolo, alt- en/
of basdwarsfluit?
En wil je in diverse stijlen samenspelen?
Dan ben je op woensdag van
Birgit
19.30 tot 20.20 uur welkom bij
Sachtleven
de repetities.

docent

Caecilia
de Leeuw

docent

gevorderden

dwarsfluitensemble

blokfluitensemble
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keys to music,
piano

docent

In dit ensemble spelen 4 gevorderde pianisten, die
minstens 5 jaar les hebben gehad, samen. Ze spelen
allerlei arrangementen: van pop tot klassiek en van
opera tot musical.
Wil je aan dit bijzondere
Kirsten
samenspel deelnemen?
van Oort
Overleg dan met je docent.
De repetities worden in
overleg gepland.

ensemble ierse
muziek

docent

Dit ensemble biedt de liefhebber van traditionele Ierse
muziek alle mogelijkheden om zich hierin uit te leven.
Dus: speel je jigs, reels, hornpipes of viool, dwarsfluit,
tin whistle, accordeon of gitaar en hou je van Ierse
folk? Dan staat de deur open bij dit ensemble, waar
voor jong en ouder de nadruk ligt op plezier in
samenspelen. Als je noten kunt lezen is dat handig,
maar het is niet noodzakelijk.
Edwin
Vredenveldt

De repetities zijn op dinsdag
van 19.30 tot 20.20 uur.

samenspel coaching
Steeds meer ensembles gebruiken de kennis en
ervaring van onze docenten om hun prestaties te
verbeteren. Om doelmatig te werken, wordt er met
de ensemble-leden een plan opgesteld. Aan de hand
hiervan gaat een coach aan de slag. De werkwijze
is vergelijkbaar met die van bandcoaching, zoals
beschreven staat onder het hoofdstuk ‘Bands pop &
jazz.’
Wil je meer weten? Bel de Muziekschool.
Een oriënterend gesprek is zo geregeld.

projectorkesten
en ensembles
Op verschillende momenten in een jaar krijg je op
de Muziekschool de gelegenheid om mee te spelen
in een projectorkest of -ensemble, bijvoorbeeld met
Sinterklaas, Kerst of Pasen. De oproep voor dit orkest
of ensemble kun je vinden in onze nieuwsbrief, op de
website en op Facebook.
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strijkersklas
Heb je een jaar vioolles gehad en ben je ongeveer 8
tot 10 jaar, dan kun je al in de Strijkersklas meedoen.
Je leert er kennismaken met orkestspel en speelt
klassieke muziek, zoals muziek van Vivaldi, Bach
en Mozart (uit de tijd van de barok) en ook andere
muziek, zoals vrolijke dansmuziek uit allerlei landen.
Bij het kerstconcert, het voorjaarsconcert
en de eindmanifestatie van de
pa
o
n
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schoolorkest
Strijkers en blazers die zo’n drie of vier jaar les hebben
gehad, kunnen meespelen in het Schoolorkest.
Het orkest bestaat uit jonge muzikanten van circa
10 tot 13 jaar. Het repertoire van het Schoolorkest
is heel gevarieerd. Je speelt klassieke muziek,
dansmuziek uit allerlei landen en populaire werken
van bijvoorbeeld Abba en Venice. Ben je een film- of
musicalliefhebber? Dan kun je volop genieten bij
het spelen van ontroerende filmmuziek of musical
hits. Bij het kerstconcert, het voorjaarsconcert en de
eindmanifestatie van de Muziekschool zit je in de
schijnwerpers, want dan treed je op.
Wil je graag in het Schoolorkest? Overleg dan eerst
met je docent.
De repetities zijn op vrijdag van 17.10 tot 18.00 uur.
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kamerorkest

docent

Vanaf ongeveer 13 jaar kun je als gevorderde strijker
of blazer naar het Kamerorkest. Het repertoire bestaat
uit klassieke werken uit allerlei periodes: van Vivaldi,
Bach en Mozart tot Warlock en Bernstein. Maar je
speelt ook populaire hedendaagse muziek, boeiende
filmmuziek en onvergetelijke hits uit musicals. Bij het
kerstconcert, voorjaarsconcert en de eindmanifestatie
van de Muziekschool kun je familie en vrienden laten
horen hoe het orkest waarin je speelt klinkt.
Ook voor het Kamerorkest geldt dat je eerst overlegt
met je docent voordat je je aanmeldt.
De repetities zijn op vrijdag
Cor Vinke
van 18.45 – 19.35 uur.
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oost-gelders
symfonie orkest
Ben je een vergevorderde muzikant en hou je
van klassieke muziek, dan is misschien het OostGelders Symfonie Orkest (OGSO) iets voor jou. Dit
meer dan 100 jaar oude orkest – dat onderdeel is
van Muziekschool Oost-Gelderland – bestaat uit
vergevorderde amateurs die graag klassieke muziek
spelen.
Het repertoire bestaat uit symfonische muziek in
de breedste zin van het woord. Daarnaast worden
uitstapjes naar pop en jazz niet geschuwd.
Tijdens de repetities wordt er naar optredens
toegewerkt. Elk jaar geeft het OGSO minimaal vier
concerten. Kwaliteit is hierbij een sleutelwoord.
Dirigent Alexander Geluk leidt het OGSO op een
inspirerende manier. Hij daagt de musici uit qua
repertoire en verrast het publiek door het orkest op
te laten treden met solisten, ballet of geënsceneerde
opera. Zo waren bijvoorbeeld Ernst Daniël Smid, Wibi
Soerjadi, Emmy Verhey en Liza Ferschtman te gast.
Ook jonge, getalenteerde solisten van de
Muziekschool krijgen bij het orkest een kans.
Het OGSO repeteert op donderdag van 19.30 tot
22.00 uur in de Bizetzaal van de Muziekschool in
Doetinchem. Voor verdere info: www.ogso.nl.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de
voorzitter van het OGSO, de heer Bert Veld.
Email: voorzitter@ogso.nl. Telefoon: 0314 – 662215 of
06 – 53756687.
* afhankelijk van niveau en subsidiebeleid gemeente

hoofdvestiging Muziekschool Doetinchem
Bizetlaan 1
7002 LV Doetinchem
telefoon (0314) 34 01 55
fax (0314) 36 18 03
info@muziekschooloostgelderland.nl

Tekst: Josée Gruwel Vormgeving: Frans Hesselink

vestiging Muziekschool Bergh
Plantsoensingel Zuid 36
7041 ZE ‘s-Heerenberg
telefoon (0314) 66 72 60
fax (0314) 66 71 60
info.bergh@muziekschooloostgelderland.nl

vestiging Muziekschool Oude IJsselstreek
DRU Cultuurfabriek
Hutteweg 24
7071 BV Ulft
telefoon (0314) 34 01 55
info.ulft@muziekschooloostgelderland.nl

volg ons op Facebook en YouTube

WWW.MUZIEKSCHOOLOOSTGELDERLAND.NL

