Na een schooljaar van hard werken en goed oefenen, willen we een feestelijke
afsluiting organiseren in de vorm van een spetterend zomerconcert. In het teken van
sprookjes, moderne media en zomervakantie, zijn er tal van leuke voorstellingen
gepland. Kom en ervaar de zomerse vreugde!
Het concert zal plaatsvinden op zondag 15 juni in de Henri Hermanszaal van
Muziekschool Kumulus in Maastricht.
We hebben verschillende concerten gepland en ook een workshop.
Inhoud van de workshop: het woord “parameters” is een moeilijke verzamelnaam
voor tempo (snel-langzaam), toonduur (lang-kort), toonsterkte (hard-zacht),
toonhoogte (hoog-laag) en klankkleur (rond of spits: goed te horen als je
verschillende instrumenten gebruikt). In de workshop gaan we aan de slag met de
verschillende parameters: we weten misschien al moeilijke Italiaanse namen of
afkortingen hiervoor, maar kunnen we parameters ook tekenen? Of misschien laten
zien in de ruimte? We zullen in ieder geval lekker actief bezig zijn tijdens de
workshop! Geef je van te voren op voor de workshop via je docent, vóór 8 juni.
Voor leerlingen van de basisschool:
13.30 - 14.30 Concert 1
14.45 - 15.45 Workshop door Sielke Smeets
15.45 - 16.00 aansluitend presentatie voor de ouders
16.15 - 17.15 Concert 2
YouTube-concert:
17.15 - 18.00: inspelen
18.00 - 19.00: Concert 3
met een uniek YouTube-gedeelte
Entree:
Spelers gratis

Voor overige leerlingen:
19.00 - 19.45: inspelen
19.45 - 20.45: Concert 4

Kinderen tot 18 jaar € 3,00

Ouder dan 18 jaar € 5,00

Meer dan een concert?
Een leuke sfeer ontstaat door een leuke aankleding: een mooi decor, aankleding van
de zaal, decoratie in de hal. Wil je mee helpen om het jaar met een spetterend
hoogtepunt af te sluiten, dan zoeken we jòù! Kom op 31 mei naar Bunde als je met
ons samen prachtige versieringen wilt ontwerpen en maken! Geef je op, vóór 24 mei,
via het emailadres: 31meidecor@gmail.com schrijf a.u.b. je leeftijd er bij en van wie
je les hebt. Je ontvangt dan een mail met het adres en de juiste tijd waarop we je
verwachten.
Tot ziens op 15 juni, Meta Drummen, Nelly Ober, Sielke Smeets, Frits Koopal.

