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AAAAgendagendagendagenda
• 15151515 november,november,november,november, 13131313 decemberdecemberdecemberdecember :::: RepetitieRepetitieRepetitieRepetitie VSSOVSSOVSSOVSSO

Inmiddels een bekend Strijkdomein fenomeen, het VSSO. Eens in de maand repeteert een
groepje strijkdomein leerlingen op vrolijke sokken in de kelder van het Strijkdomein.

• 19191919 novembernovembernovembernovember :::: CelloCelloCelloCello HerfstHerfstHerfstHerfst MiddagMiddagMiddagMiddag voorvoorvoorvoor leerlingenleerlingenleerlingenleerlingen vanvanvanvan RataRataRataRata (Cello)(Cello)(Cello)(Cello)
Op zondag 19 november om 14:00u gaan we samenspelen en daarna mag iedereen die wil
een plek zoeken waar hij of zij een solo of duo wil laten horen. Om 16:00u komt het publiek
binnen en start ons "lopende concert"! Neem je lievelingskoekjes mee voor in de pauze of
iets lekkers te eten of drinken voor de feestelijke afsluiting om 17:30u!

•••• 25252525 novembernovembernovembernovember :::: VoorspeelmiddagVoorspeelmiddagVoorspeelmiddagVoorspeelmiddag doordoordoordoor leerlingenleerlingenleerlingenleerlingen vanvanvanvan AnnemarieAnnemarieAnnemarieAnnemarie (Viool)(Viool)(Viool)(Viool)
Op zaterdag 25 november laten leerlingen van Annemarie uit Den Haag, Gouda en
Waddinxveen weer horen waar ze de afgelopen tijd aan gewerkt hebben. Iedereen mag een
solo spelen en er worden ook een aantal duetten gespeeld. Het concert vindt plaats in de
zaal van Cultuurhuys de Kroon in Waddinxveen, aanvang 15:00. De toegang is gratis.

•••• 11116666 decemberdecemberdecemberdecember :::: KerstconcertKerstconcertKerstconcertKerstconcert doordoordoordoor leerlingenleerlingenleerlingenleerlingen vanvanvanvan LauraLauraLauraLaura (Viool,(Viool,(Viool,(Viool, Alt)Alt)Alt)Alt)
Tijdens dit gezellige concert in kerstsfeer zullen de leerlingen van juf Laura laten horen wat ze
de afgelopen tijd geleerd hebben. Het concert zal plaatsvinden in de Daltonschool. Dus nodig
vast alle fans uit, dan wordt het een fantastisch concert!

•••• 18181818 –––– 22222222 decemberdecemberdecemberdecember :::: KerstKerstKerstKerst GroepslesweekGroepslesweekGroepslesweekGroepslesweek (Viool,(Viool,(Viool,(Viool, Alt,Alt,Alt,Alt, CelloCelloCelloCello,,,, BasBasBasBas))))
In week 51 is er een groepslesweek die geheel in het teken staat van de kerst! Er zijn die
week langere lessen gepland dan normaal om met een grote groep leerlingen te werken aan
het mooiste kerstrepertoire!

• 12121212 januarijanuarijanuarijanuari :::: NieuwjaarsgalaNieuwjaarsgalaNieuwjaarsgalaNieuwjaarsgala (Cello,(Cello,(Cello,(Cello, VSSO)VSSO)VSSO)VSSO)
Na de kerstvakantie hebben we weer een groots Nieuwjaars Gala Concert van Van Laar
Celloschool in samenwerking met het VSSO. Net als vorig jaar zullen oudere leerlingen
prachtige solostukken spelen en zullen andere kinderen samenspeelstukken laten horen.
Aangezien het een feestelijke start is van het nieuwe jaar, maken we er een Gala Concert van,
dus iedereen - ook het publiek- mag in de feestelijkste kleding komen die ze kunnen
bedenken.

•••• 13-1513-1513-1513-15 aprilaprilaprilapril :::: StrijkdomeinStrijkdomeinStrijkdomeinStrijkdomein VolwassenenVolwassenenVolwassenenVolwassenenWeekendWeekendWeekendWeekend (Cello)(Cello)(Cello)(Cello)
In het weekend van 13 tot en met 15 april zijn alle volwassen cellisten van het Strijkdomein
welkom om samen een weekend lang te werken aan de mooiste muziek!

HHHHuisregelsuisregelsuisregelsuisregels
Om ons Strijkdomein mooi en netjes te houden, doen wij een beroep op alle ouders en leerlingen.
Zorg dat de wachtkamer opgeruimd blijft en dat vuile vaat in de keuken terecht komt. Wij zijn erg blij
dat er veel gebruik wordt gemaakt van ons "winkeltje" en we gaan er vanuit dat iedereen zijn of haar
versnapering netjes afrekent in de keuken. Voor wie op de fiets komt, zijn er in de straat genoeg
fietsnietjes om je fiets veilig te stallen. Het is niet de bedoeling dat fietsen voor het Strijkdomein
gestald worden. Vanaf nu gaan we volop het herfst- en winterweer in, mochten je voeten erg nat en
blubberig zijn, vergeet deze dan niet goed schoon en droog te vegen wanneer je het Strijkdomein
binnen komt. Wat een rijkdom om te zijn; strijken in het ststststRIJKDOMRIJKDOMRIJKDOMRIJKDOMeineineinein!

http://www.strijkdomein.nl/
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WWWWeeee zijnzijnzijnzijn verhuisdverhuisdverhuisdverhuisd!!!!
Op 18 juni hadden wij onze grandioze opening! Het officiële
gedeelte van de opening werd muzikaal omlijst door ons eigen VSSO.
En ook tijdens de openingsreceptie hebben verschillende (groepjes)
leerlingen mooie optredens verzorgd. Er was veel belangstelling van
leerlingen, ouders, familie en buurtbewoners. Mede hierdoor

voelden wij ons direct thuis in deze
fantastische leslocatie. Inmiddels zijn
alle lessen in het Strijkdomein al in volle gang en repeteert ook het
VSSO in onze gezellige kelder. Wij hopen dat we in het nieuwe
Strijkdomein samen met alle leerlingen en ouders nog vele jaren mooie
muziek mogen maken en dat wij een bron van inspiratie vormen voor
iedereen!

KKKKeeeerstrstrstrst GGGGroepslesroepslesroepslesroepsles WWWWeekeekeekeek
In de week voor de kerstvakantie is er een grootse Kerst groepsles week. In die week zijn er in
principe geen individuele lessen, maar gaan we in groepen samen spelen en werken aan de mooiste
kerstnummers! Houd je mail in de gaten voor meer informatie over tijden en groepsindeling.

NNNNieuweieuweieuweieuwe DDDDocent:ocent:ocent:ocent: CCCCodyodyodyody TTTTacaksacaksacaksacaks (contrabas)(contrabas)(contrabas)(contrabas)

Een aantal weken geleden zijn wij een samenwerking aangegaan met
contrabasdocent Cody. Nu zijn wij als Strijkdomein eindelijk compleet! Hier
onder een korte introductie over de contrabaslessen die Cody zal gaan
geven.

Hoe ik over lesgeven denk is dat iedere leerling anders is en zelfs elk
instrument is anders. Elke leerling heeft verschillende sterke en zwakke
eigenschappen en iedere leerling kan zich op verschillende manieren en op
zijn eigen tempo ontwikkelen. Soms heeft een leerling een meer technische
benadering en duidelijke instructies nodig, terwijl anderen zich tijdens de les meer richten op het
ontdekken van muzikale ideeën. Dit is waarom ik voor elke leerling individueel probeer te
achterhalen wat hij of zij nodig heeft, in plaats van dat ik één bepaalde methode aanhang. Ik geloof
dat elke leerling in staat is om te leren, te genieten en zijn of haar muzikale ideeën te delen bij het
bespelen van de contrabas. Tijdens de lessen probeer ik een zo gevarieerd mogelijk programma aan
te bieden, van houdig tot toonladders en van muzikale expressie tot vrije improvisatie. Maar het
allerbelangrijkste: muziek maken en het leren bespelen van een instrument is LEUK!!!

Voor meer informatie of aanmelden: cody@strijkdomein.nl

mailto:cody@strijkdomein.nl
http://www.strijkdomein.nl/

