Editie April 2016
Wil je op de hoogte zijn van alles wat er speelt binnen onze
vereniging? Dan is nu het moment aangebroken! Lees over wat
geweest is en nog komen gaat. Vergeten en onopgemerkte zaken
zullen hier de revue passeren. De redactie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud van deze Notenkraker.
Veel leesplezier!

♫ Nieuwe naam Jeugdorkest ♫
Jeugdorkest Koningslust-Beringe heet voortaan…
Vanaf het besluit dat de samenwerking tussen Koningslust en Beringe voor het jeugdorkest
voortgezet werd, zijn beide jeugdcommissies fanatiek gaan sparren over een leuke nieuwe naam.
Alles werd uit de kast gehaald om maar tot die leuke nieuwe naam te komen.
Een oproep onder de jeugd- en volwassen leden, een ideeënbus tijdens het jeugdorkesttreffen en
zelfs de dirigenten kregen we aan het denken …
Na vele “prakkezeermomentjes” verder, is er eindelijk een nieuwe naam:
Jeugdorkest Crescendo!
Jeugdlid Sabien uit Beringe heeft deze naam bedacht.
Het werd nog spannend op het laatst… twee leuke namen waren uit de hoge hoed gekomen.
Wordt het jeugdorkest Crescendo of jeugdorkest the Blitz-Kidzz (deels bedacht door Pleun Duijf).
Er werd echter door de jeugd unaniem besloten voor Jeugdorkest Crescendo.
Met dank aan Lisanne en Mirte uit Beringe ontstond er na een creatieve brainstorm ook een prachtig
logo:

De commissie Jeugdzaken heeft na de onthulling van de naam en logo, Sabien dan ook hartelijk
bedankt voor haar inbreng en haar een leuke attentie overhandigt.
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♫ Wat hebben we gedaan? ♫
♪ Verrassingsoptreden Jeugdorkest bij ‘Eige Wies’ te Beringe ♪
Woensdag 16 maart jl. heeft het jeugdorkest o.l.v. Ralph Brummans een verrassingsoptreden
verzorgd op de jaarvergadering van Eige Wies in Beringe.
De jeugd werd van te voren getrakteerd op een heerlijk frietje met knakworst en een glaasje ranja.
Nadat de buikjes gevuld waren werd het tijd om een spetterend optreden te verzorgen.
Net als met kerstmis ook nu wederom een zaal gevuld met alleen maar vrouwen.
Het muziekrepertoire bestond ditmaal uit enkele bekende stukken, maar ook 2 nieuwe stukken die
het jeugdorkest nog nooit eerder heeft uitgevoerd. De fanfare richt zich nu op film- en musicalmuziek
maar ook het filmgehalte bij het jeugdorkest is erg hoog, denk hierbij aan: Frozen, Skyfall en the
James Bond Theme. Het galmde allemaal door de Wieksjlaag.
De jeugd heeft genoten van dit mooie optreden, de dirigent was tevreden maar ook de vrouwen
vonden het erg leuk. Natuurlijk riep Frozen veel herkenning bij hun op, omdat dit door menig
kleinkind dol gedraaid wordt.
Dank aan Eige Wies dat we te gast mochten zijn!

♪ Kom in de Kas ♪
Op zondag 3 April waren de deuren geopend bij ’t Brook BV te Koningslust, als onderdeel van het
grote evenement ‘Kom in de Kas’. Dit evenement trekt jaarlijks zo’n 15.000 bezoekers in totaal,
waarvan er ongeveer 8.000 mensen de tomatenkas van de Familie Verhaegh bezochten. Vanaf 11.00
uur waren de bezoekers welkom en officieel zou rond de klok van 16.00 het einde aangekondigd
worden. Het weer, de sfeer en de vriendelijke mensen zorgden ervoor dat dit een fantastische dag
was!
Wij als vereniging waren gevraagd om te zorgen voor een dorstlesser in de vorm van koffie, thee, fris
en ranja. Ook hebben we gedurende de hele dag lekkere, warme stukken appeltaart verkocht.
Hiermee hebben we het financiële gat van de Fanfarefeesten weer enigszins kunnen vullen, maar
vooral een geweldige dag beleefd! We zijn als vereniging trots en blij dat we hier onderdeel van
hebben kunnen zijn. Bij deze nog een ‘sjapoo’ en bedankje aan de organisatie!
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♪ Voorspeelmiddag ♪
Door Meike Smets
We hebben allemaal 1 jaar hard geoefend, en dit mochten we deze middag laten horen aan de
ouders, opa’s en oma’s en andere genodigde.
Het was leuk, maar toch wel spannend om voor een publiek te spelen.
Nadat iedereen een solo stukje had gespeeld, gingen we inspelen met het jeugdorkest.
Voor het optreden werd onze nieuwe naam nog bekend gemaakt, dat deden we met losse blaadjes
met een letter erop, we moesten goed in de rij gaan staan zodat de losse letters de naam werd. De 1e
keer gingen we verkeerd staan zodat de naam achterstevoren stond, onder veel gelach zijn we goed
gaan staan en kwam de nieuwe naam eruit: CRESCENDO.
Hierna hebben we met het jeugdorkest een spetterend optreden gegeven!
Al met al was het een erg leuke middag!
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♫ In the Picture ♫
♪ Judith en Henk ♪
Woensdagavond richting 20.00 uur. Ik draai de oprit op bij Jan Joosten. Waar is de ingang? Ik zie door
een raam Marion zitten achter de krant. “Welke deur?”, roep ik. “Die of die?” “Die daar, doorlopen
en dan vind je ze wel.” Inderdaad achter de deur hoor ik al de klanken van muziekinstrumenten. Er
wordt flink geoefend. Judith Smets (ja hoor… de vrouw van Bart Smets) en Henk Conjaerts (de man
van Cindy Conjaerts) doen hun uiterste best. De twee leerlingen naast elkaar en de leraar met een
kopje thee aan de keukentafel. Jan schenkt mij ook een kopje thee in en dan kan ik nog luisteren naar
de laatste klanken van de les. Dit was dus de vijfde les. Genoeg geoefend voor vandaag. Tijd om te
horen waarom ze een instrument willen leren bespelen.
Hoe het allemaal begon?
Na het kerstconcert werd er nog lang nagebabbeld
aan de bar in de Sprunk. Judith vertelt dan, dat het
haar geweldig leuk lijkt om samen muziek te
maken. Dat had ze tegen geen ‘dovemans oren’
gezegd. Cindy, daadkrachtig als ze is, pakte het
gelijk op. Bij een drankje werd verteld hoe leuk
muziek maken is. Zelf heeft ze na een jarenlange
pauze, de draad weer opgepakt en ze heeft er heel
veel plezier in.
Cindy was al geruime tijd tegen Henk aan het zeggen,
dat hij gewoon eens moest proberen om een instrument te bespelen. Vroeger speelde Henk de
klaroen bij de schutterij. Dat is een soort trompet zonder ventielen. Henk was mee geweest op
concertreis en vind de fanfare een heel gezellig clubje en ‘muziek heeft er altijd al in gezeten’.
Misschien dat sommigen Henk beter kennen als liedjesschrijver en zanger van de VETeranen. Maar
om zelf een instrument te leren spelen… Ooit had hij wel noten geleerd, maar bij de schutterij waren
die niet nodig. De grootste twijfels waren er over het noten lezen. Samen muziek maken leek hem
wel iets.
Maar na de woorden van Judith, na een zeer geslaagd kerstconcert, sloeg Cindy aan het ‘appen’.
Ze kreeg Henk en Judith zover dat ze het wel eens wilden proberen. Jan Joosten werd ingeschakeld
en er werd een trompet bij Henk bezorgd en een bugel bij Judith.
De eerste klanken van Henk kwamen er goed uit. Het waren echte schutterijgeluiden: niet mooi,
maar hard! In de schutterij ging het vooral om de signaalgeluiden. “Daar moet nog aan geschaafd
worden, maar het gaat steeds beter”, volgens Henk.
Voor Judith was het helemaal nieuw. Echtgenoot Bart had echter zijn twijfels en zei: “Kijk maar eerst
eens of je er geluid uit krijgt”. Toen Judith het de eerste keer probeerde heeft Bart zelfs alles
gefilmd… Ze kreeg er geluid uit, dus op naar de volgende stap. “Als ‘Aerobic lerares’ heb ik wel gevoel
voor ritme, wat muzikaal gezien niet geheel onbelangrijk is”, aldus een goedlachse Judith. “Maar
voor de rest is er nog veel werk aan de winkel”. Volgens Bart is Judith ‘bloedfanatiek’.
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Wat is jullie uiteindelijke doel?
“Uiteindelijk spelen in de fanfare”, is het volmondige antwoord van Henk. “Over een jaartje of zo.
Het is een leuke club omdat het zo’n verschillend gezelschap is. Jong en oud is vertegenwoordigd en
dit kun je tot je tachtigste blijven doen.
“Ook bij de fanfare”, is het antwoord van Judith. “We zien wel hoe lang het nog duurt. Samen muziek
maken is leuk en het is fijn als het zo
gewaardeerd wordt zoals hier in Koningslust
en dat mensen er blij van worden.”
Ik vraag leraar Jan of hij hier nog iets op aan
te vullen heeft. “Ik ben geen getrainde
leraar”, aldus Jan. “Op een gegeven moment
zal ik het stokje over moeten dragen naar
een échte muziekleraar’. Ze doen goed hun
best en het is heel gezellig samen. En daar
draait het om. Samen muziek maken omdat
je het leuk vindt!”

Mocht je na het lezen van dit stukje ook denken: “Ik wil ook muziek maken bij de fanfare of
drumband”, kom dan eens vrijblijvend naar onze repetitie-avond, iedere maandag vanaf 19.30 uur in
de Sprunk. Heb je nog nooit muziek gemaakt of wil je het weer gaan oppakken? Samen kunnen we
bekijken hoe we dit gaan regelen. Je bent van harte welkom!

♪ Stimuleringsregeling LBM ♪
Via de LBM is het mogelijk om een stimuleringsbijdrage Opleiding en Talentontwikkeling aan te
vragen om permanente educatie voor muzikanten te regelen in de vorm van workshops.

Na afloop van de jaarvergadering gecombineerd met de eerstvolgende repetitie is er bij de leden
gepeild of er animo is om deel te nemen aan een workshop. Er is binnen onze fanfare en drumband
voldoende animo en inmiddels hebben Marlie en Cindy de aanvraag ingediend en gebrainstormd
over de opzet. Ondertussen is er ook intensief contact met muziekschool Myouthic om af te
stemmen wat zij hierin voor ons kunnen betekenen.
De opzet is om in groepjes 2 maandagavonden deel te nemen aan een workshop en het streven is
om dit eind juni/begin juli te organiseren.
Naast de leden die al enkele jaren muziek maken, wordt er ook stil gestaan bij onze nieuwe
volwassen leden, ook hiervoor worden enkele workshops geregeld.
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♪ Hofkapel ♪
Dat de hofkapel actief is tijdens het carnavalsseizoen is bij iedereen bekend, maar de hofkapel wil
meer! Omdat sinds kort Die Lustige Freunde gestopt zijn, zochten diverse hofkapelleden toch een
nieuwe invulling voor hun vrijgekomen tijd. Er werd een inventarisatie gestart om te peilen of er
binnen de huidige hofkapelbezetting voldoende animo is om ook door het jaar heen samen muziek te
maken en enkele optredens te verzorgen.
Inmiddels zijn de eerste repetities een feit, is de hofkapel op zoek naar een nieuwe leuke naam,
hebben ze 2 managers in de arm genomen om de optredens in goede banen te leiden en is het leuk
te vermelden dat de hofkapel in nagenoeg de gehele bezetting ervoor gekozen heeft om ook in de
tussenliggende maanden de muzikale koers voort te zetten. Dit omschrijft maar weer eens wat een
hechte groep de hofkapel is, hoe graag ieder muziek maakt en hiervoor dan ook de tijd graag wil
vrijmaken. Uiteraard nu even niet met een carnavalsrepertoire maar een gevarieerd nieuw
programma. Alles met het oog op 2 à 3 optredens voordat de focus weer op het carnavalsseizoen
gericht wordt.

♪ Nieuws uit het Bestuur ♪
Vanuit het bestuur hebben we dit keer heugelijk nieuws te melden; we mogen namelijk een nieuw
bestuurslid begroeten in de vorm van Cindy Conjaerts. Met haar aantreden is de man-vrouw
verhouding iets meer in evenwicht gekomen. Cindy was al een vertrouwd lid van de jeugdcommissie.
Verder helpt ze ook de pr-commissie stevig mee, onder andere met deze notenkraker. Bovendien zit
Cindy ook in de uniformen-commissie die als doel heeft ons in het nieuw te steken. Gelukkig blijft ze
dit gewoon voortzetten, ook nu ze in het bestuur is gegaan. We zien dit alles dan ook met
vertrouwen tegenmoet.

♪ Geslaagde Rabobank Clubkas Campagne ♪
Op donderdag 21 april heeft het bestuur namens de vereniging een cheque van de Rabobank in
ontvangst mogen nemen. Met het behaalde aantal stemmen van maar liefst 203 stuks, die ieder een
waarde vertegenwoordigen van € 3.57 heeft de vereniging een bedrag van € 724.84 binnen gehaald
dat ten goede zal komen aan de nieuwe uniformen. Aan iedereen die bij het stemmen aan EMM
heeft gedacht: Bedankt!
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♫ In the Picture ♫
♪ Xander Alferink ♪
In oktober 2015 werd ik gevraagd of ik zin had om bij de Hofkapel te komen spelen. Het was meer
dan zes jaar geleden dat ik trompet had gespeeld maar ik had wel weer zin om te gaan blazen.
Nadat ik "ja" had gezegd had ik binnen enkele minuten toegang tot de bladmuziek, was ik
toegevoegd aan de groepsapp en had ik een datumprikker voor de repetities.
Nadat ik de trompet weer van de zolder had gehaald en wat had geoefend hadden we een week later
de eerste repetitie met de hofkapel. Eén keer in de twee weken hadden we op vrijdagavond repetitie
in de kantine van Verhaegh met de 3e helft bij Gromme.
Met het Prinsebal was dan mijn eerste optreden met de hofkapel. Erg leuk om te doen. Wel erg goed
opletten wanneer er "alaaf" gespeeld dient te worden.
In de aanloop naar de Bonte Aovend en Plezeer op Maot werd het aantal repetities opgeschroefd van
één keer in de 2 weken naar twee keer in de week. Naast de carnavalsmuziek werd er nu ook
“Böhmische muziek” gespeeld. Deze muziekstijl had ik nog nooit eerder gespeeld dus het was voor
mij wel even wennen, maar een paar repetities verder heb je het dan ook wel onder de knie. Nu we
twee keer in de week repeteerden en in het weekend ook één of twee keer speelden merkte ik wel
dat het blazen steeds gemakkelijker ging.
En dan is het carnaval...
Met de carnaval hebben we met de hofkapel, in vergelijking met de aanloop er naar toe, een relatief
rustig programma. Op vrijdagmiddag de schoolcarnaval, op zondag de optocht en op dinsdag de
boerenbruiloft en de Aafsloeting.
En dan zit de carnaval er al weer op... ik heb alweer zin in het nieuwe seizoen!
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♪ Wist je al dat… ♪
-

-

-

-

Femke Koch vlak voor haar eerste solo optreden tijdens de voorspeelmiddag instrumentpech
had? Haar rietje van de sopraansax was kapot, maar Willem kwam haar te hulp en ze heeft
een prachtig optreden kunnen spelen.
Jeugdorkest Crescendo werkt met “goede” en “minder goede” repetities? Bij voldoende
goede repetities krijgen ze een attentie, dus nog even enkele weken serieus aan de slag!
De blokfluiters tijdens de voorspeelmiddag hun ogen uitkeken naar alle soorten
instrumenten; slagwerk… saxen…. bugels.. trompetten… 13 juni mogen ze kiezen of ze door
willen gaan en nog spannender: op welk instrument.
Eefje Moors even in de bonen was bij de onthulling van de nieuwe naam van het jeugdorkest
en aan de verkeerde kant ging staan met haar beginletter?
Onze voorzitter heel soms even niet aan de fanfareverplichtingen denkt maar aan de
overheerlijke pizza die in aantocht is, maar als een echte voorzitter toch nog met kunst- en
vliegwerk (én zonder pizza in de buik) alsnog acte de présence gaf tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne Roadshow?
De uniformen en shirts voor het jeugdorkest langzaamaan in zicht komen?
Er 3 jeugdleden flink aan het leren zijn voor hun theorie-examen?
Er in juli ook 2 jeugdleden op praktijkexamen gaan?
Willem ook in Koningslust een schriftje voor zijn aantekeningen gebruikt?
Pien en Cindy tijdens het concert in de kerk bezoek kregen van een lieveheersbeestje die
vrolijk over hun muziekstuk heen en weer kroop?
De hofkapel van plan is komend jaar weer deel te nemen aan de liedjesavond?
Rosan, Max, Dorothé en Emiel een prachtige solo in de kerk hebben gespeeld?
we als vereniging ook heel veel beeldmateriaal digitaal beschikbaar hebben
je dit kunt bekijken via onze website www.fanfarekoningslust.nl en het YouTube-kanaal

De boosdoener van Pien en Cindy in beeld...
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♫ Interview met… ♫
♪ Peter Heijnen ♪
Even voorstellen: Naam, beroep hobby etc.
Hallo beste mensen van EMM Koningslust !
Alvast een leuk idee om iemand voor jullie verenigingsblad
te interviewen.
Mijn naam is Peter Heijnen. Bij jullie vereniging ben ik sinds
een paar jaar docent voor de slagwerkopleiding en sinds
afgelopen jaar muzikaal leider van de jeugdslagwerkgroep,
inmiddels omgedoopt toch CoolPercussionKidzz, een vlotte
en dynamische naam, net als Crescendo voor jullie Jeugdorkest. Leuk hoor!!
Ik heb in het verleden na mijn Atheneum, Universitair Duitse Taal- en Letterkunde gedaan en aan het
Conservatorium gestudeerd. Hier haalde ik de Bachelors Slagwerk, Hafa-Directie en Directie
Symfonie-orkest. Ik dirigeer al sinds 1983 diverse orkesten in deze genre’s en tevens melodische
slagwerkgroepen en koor.
Ik was o.a. gedurende 12 jaar paukenist van de Koninklijke Harmonie van Thorn.
Als docent was ik 18 jaar werkzaam bij Kreato. Momenteel geheel zelfstandig binnen ons eigen
bedrijf STUDIO SLAGMOLEN, gevestigd in onze les-studio en service-ruimtes aan de Berkelaarsweg in
Echt. Neem maar eens een kijkje op www.studioslagmolen.nl
Verder ben ik druk met mijn gezin, bestaande uit mijn vrouw Margret en onze kinderen Bas, Edo,
Camiel en Minoesch. Ze bespelen ook allemaal een instrument.
Mijn hobby’s zijn de tuin en ik jogg 2 keer per week enkele kilometers. Verder ben ik regelmatig te
vinden op de tribune bij RODA JC Kerkrade, eventjes h e e l iets anders….maar ook leuk! Net als
muziek !!! maar dan anders…… 

1. Peter Heijnen en de CoolPercussionKidzz: Waarom passen jullie zo goed bij elkaar?
Leuk vraag! Waarschijnlijk is het een stukje onbevangenheid in het muziek maken dat ons beiden wel
toevertrouwd is. Het leukste bij optredens is het als je op het podium nog invloed kunt uitoefenen op
de voortgang en de sfeer van de muziek, dan blijft het namelijk altijd levendig en verrassend. Dat is
zowel voor het publiek als voor de musici het leukst en boeiendst. Natuurlijk moet er wel sprake zijn
van een goed ingestudeerd uitgangspunt.
Natuurlijk staat het ontwikkelingsproces nog in de ‘kinderschoenen’, hoewel er duidelijk ’n stijgende
lijn in zit.
Het afwerkingsniveau zal op termijn echter omhoog moeten. We bewegen ons nu evenwel tussen
een lage repetitie-frequentie enerzijds en de behoefte om regelmatig iets nieuws en uitdagends op
de pupiter te leggen anderzijds. Dit heeft zo zijn beperkingen. Maar dat maakt het dan ook weer
spannend…………..!
We zullen zien wat de toekomst gaat brengen……
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2. Bij het eerste concert was er nogal wat melodisch slagwerk. Hoe, waar en wanneer is jouw
liefde voor melodisch slagwerk begonnen?
Ik kan gerust stellen dat mijn blokfluitlessen op jonge leeftijd me altijd heel veel plezier bezorgden. Ik
ging ook altijd nieuwe liedjes, bijvoorbeeld van de radio, uitproberen.
2 huizen naast ons woonde een cornetspeler van Fanfare St Joseph uit Peij, die hoorde ik vaak
oefenen en dat vond ik sjiek. Dus wilde ik ook cornet of saxophone leren. De Harmonie in Echt had
echter dringend een paukenist nodig. Aangezien ik zo snel mogelijk op een instrument wilde
beginnen, stemde ik hierin toe. Samen met een andere
jongen kregen we les van Leo Pustjens, een begrip in
die tijd.
De opleiding liep voorspoedig en binnen 1½ jaar zat ik
bij de harmonie. Een jaar later gingen we op concours.
Hoewel ik nog nauwelijks opleiding hiervoor had, werd
mij gevraagd de xylofoonpartij in het verplichte werk,
de Vaudeville Suite, in te studeren.
Driftig werd hier op een geleende xylofoon op geoefend
tot ik de partij van buiten kon, en we promoveerden naar
de Superieure afdeling onder leiding van August Thissen. Deze dirigent inspireerde me verder in het
bespelen van zeker ook het melodische slagwerk. Toch heb ik later nog lang geblazen, namelijk
trombone en ook contrabas-gespeeld.

3. Is er nog een stuk dat je absoluut met CoolPercussionKidzz zou willen spelen?
Dan zou ik er ’n hele rits op moeten noemen.
In het algemeen vind ik, dat niet persé “het stuk” dat je speelt heel belangrijk is, als wel de MANIER
WAAROP je het speelt. Dit laatste bepaalt namelijk in hoge mate de kwaliteit en de sfeer van de
uitvoering; tevens hangt hier de voldoening die je er aan over houdt vanaf.

4. CoolPercussionKidzz maakt een flinke groei door, hoe heb jij de groei in de periode tot nu
toe ervaren?
In eerste periode was ik vooral erg te spreken over het fantastisch complete repetitiebezoek! De
discipline op de repetities had echter nog wel wat ‘groei’ nodig.
We zien momenteel in beide aspecten een kentering. Door diverse omstandigheden, vooral te wijten
aan overmacht, was het repetitiebezoek in de laatste periode wat wisselvallig. Jammer. Echter, de
discipline wordt steeds beter. Men voelt de noodzaak van het beter onder de knie krijgen van zijn
eigen partij in relatie tot het geheel: SAMENSPEL! Dit is een prima vooruitzicht. Als het dan lukt, is er
ook veel voldoening !!!
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5. Wat hoop je met optredens van CoolPercussionKidzz bij het publiek te bereiken?
Hierover kan ik kort zijn: Het publiek proberen te R A K E N, zowel door de muziek zélf als door onze
presentatie. Als er zó een goede ‘chemie’ ontstaat tussen orkest en publiek, is mijn doel verregaand
bereikt. Muziek is immers COMMUNICATIE, net als taal. Muziek gaat echter directer naar je hart en je
gevoel. Dit blijft uniek aan muziek !
Gezien de reacties denk ik dat we daar al redelijk goed in slagen als groep.

6. Gebruik je anekdotes tijdens de repetitie om het (samen)spel naar een hoger muzikaal
niveau te brengen?
Ik werk wel vaak met beeldspraak om duidelijk te maken hoe iets gespeeld moet worden of als
geheel moet gaan klinken. Een anekdote houdt nogal op in de repetitie maar kan op een geschikt
moment zeker aandachtverhogend en verduidelijkend en effectief werken. De legendarische
Russische dirigent Kyrill Kondrashin deed het vaak, bijvoorbeeld bij het Concertgebouworkest in
Amsterdam.

7. Heb je nog een wens voor de CoolPercussionKidzz?
Op de eerste plaats wil ik vaststellen dat de facilitering van de vereniging voor deze groep aanvoelt
als een ‘warm bad’. Dit geeft veel vertrouwen en enthousiasmeert enorm.
Natuurlijk wenst een dirigent altijd wel verbeteringen. Bijvoorbeeld ten aanzien van materiaal of wat
betreft de continuïteit van repetities en uitvoeringen, zodat de ontwikkeling zich kan doorzetten.
Deze laatste staat of valt met de vaststelling dat leden het spelen van dit soort repertoire leuk
moeten blijven vinden, maar daar ben ik eigenlijk wel steevast van overtuigd, zeker ook na de
solistische ‘acts’ van de afgelopen voorspeelmiddag.
Verder zal de groei van het muzikale niveau zijn eigen wensen kenbaar maken…. 

8. Welke vraag heb je nog gemist tijdens dit interview, en wat is het bijbehorende antwoord?
Ik moet toegeven dat jullie leuke vragen bedenken. Ook deze opent weer mogelijkheden.
De vraag zou kunnen zijn:
9. Waar ligt de grens van de mogelijkheden van CoolPercussionKids?
Ik zou zeggen: ‘The Sky is the Limit’ oftewel: ‘Doe Het met StudioSlagmolen, The Most Musical Place
to Play ’…..
HEEL VEEL SUCCES EN PLEZIER MET DE VERENIGING EN TOT EEN SNEL WEERZIEN…Peter
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♪ Noteer alvast in de agenda... ♪
Za 30-April
Ma 30-Mei
Zo 5-Juni
Ma 13 juni
Ma 20-Juni
Wo 22 juni
Za 25-Juni
Ma 18-Juli
Wo 20-Juli
Vr 22-Juli

Plantenactie
Generale repetitie
Film en Musical concert
Instrumentkeuze voor de blokfluiters
Exercitie voorafgaand aan de repetitie
Blokfluiters te gast bij de jeugdslagwerkgroep
Defilé Jeugd vierdaagse
Laatste repetitie voor de vakantie
Aflsluitingsactiviteit Jeugdopleiding (incl blokfluiters)
Afsluitings BBQ

♪ Puzzel ♪

♪ Tot slot… ♪
Heb je nog een goed idee of een leuk stukje wat je graag in de Notenkraker terug zou willen zien?
Dat kan!
Alle input kan opgestuurd worden naar koenottenheijm@hotmail.nl en dan zorgt de redactie van de
Notenkraker ervoor dat dit in de volgende editie geplaatst wordt!
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