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Vanaf nu zal er met enige 
regelmaat een nieuwsbrief 
verschijnen met informatie van 
en over het Strijkdomein. We 
vragen aan iedereen om deze 
even te lezen, zodat je op de 
hoogte bent!

------------------------------------

Ons Collectief 
"Strijkdomein"
Al enige tijd is ons collectief 
van strijkdocenten actief in het 
Koorenhuis. Tot nu toe hebben 
we al een aantal grote 
Spektakels gehad en daar zullen
we zeker mee doorgaan.
Daarnaast zijn er ook al een 
aantal kleinere activiteiten die 
de afzonderlijke docenten 
organiseren. Op de website van 
het Strijkdomein kun je alle 
informatie hierover vinden en 
ook hoe je je daar voor kunt 
inschrijven.

♩♫♪♬♩♫♪♬♩♫♪

Nieuwe Docenten
Sinds dit schooljaar bestaat het 
Strijkdomein uit 6 docenten.

Annemarie van Prooijen-viool

Laura Keuzenkamp-altviool

Samara Bertsch-muziektherapie

Nuno TorresMarques-bas

Rata Kloppenburg - cello

Anne van Laar - cello

De emailadressen van alle 
docenten vindt je op:
www.strijkdomein.nl
_________________________
Wie o wie, wil er voor het 
volgende Strijkdomein
Nieuws een stukje schrijven?
Dit kan zijn over het komende 
Nieuwjaars Gala Concert, maar 
ook over bijvoorbeeld de cursus
in Belgie van afgelopen zomer, 
of over de reden waarom je zo 
graag viool/altviool/cello/bas 
speelt....
Een mooie tekening vinden we 
ook heel erg leuk!

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Bente doet de Grote Greep. 
Heb je nodig om de 4 mollen 
te kunnen spelen.  En ze weet
ze uit haar hoofd in volgorde 
van opkomst: Bes, Es, As, Des

Ziekte Nuria
Al sinds een paar weken is onze
cello leerling Nuria ziek en ligt 
ze in het ziekenhuis!
Afgelopen week is ze opnieuw 
geopereerd en ik denk dat ze het
heel leuk zal vinden om 
opnieuw wat kaartjes te krijgen.
De vorige keer hebben we dat 
gezamenlijke gedaan, maar 
misschien is het ook leuk om 
heel veel verschillende kaarten 
te sturen.

Haar adres is:
Nuria Thomassen
Zwarteweg 77a
2511 VV Den Haag
_________________________

Website
De website van het 
Strijkdomein wordt momenteel 
vernieuwd!
Deze krijgt een hele nieuwe 
look, dus kijk in de komende 
dagen even regelmatig om mee 
te genieten van alles!

Om de website wat update te 
houden, willen we ook vragen 
aan leerlingen of ze een 
"testimonial"willen schrijven. 
Dit is een stukje over waarom 
jullie het zo leuk vinden om les 
te hebben bij het Strijkdomein. 
Een soort reclame dus.
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Heel graag willen we deze met 
enige regelmaat verversen, 
zodat het allemaal wat 
dynamisch blijft.
Als je een stukje schrijft, mag 
dat natuurlijk anoniem, maar 
wij zouden het heel leuk vinden
als je je naam erbij zet ;)
Je kunt de stukjes tekst mailen 
naar:
annemarie@strijkdomein.nl   of
anne@strijkdomein.nl
_________________________

Aankomende evenementen:

November:
25 : Samenspeelmiddag olv 
Laura 
Tijd: 14.00 -16.00
Kosten: € 5
Opgeven: 
laura@strijkdomein.nl

December:
8 en 15: Repeteren met 
Popbands
16: Concert Popbands 
Foyerpodium

Week 50: 7 - 11 december
Groepslesweek

21 december - 2 januari
Kerstvakantie

______________________
Filmopnames
 In de komende twee weken 
worden er opnames gemaakt 
voor een promotiefilmpje van 
Prins27 (de organisatie van wie 
wij ons lokaal huren). In de 
lessen van Anne worden twee 

lessen opgenomen die vanaf 1 
december worden uitgeonden 
op TV West. Zodra we weten 
wanneer precies, komt dit op de
website te staan!
Spannend!!

▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷
_________________________

♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥

 Volwassenklassen
Wist je dat je ook als 
volwassene nog gemakkelijk 
een strijkinstrument kunt leren 
spelen?
Bij de cellodocenten zijn er al 
een heleboel startende cello 
volwassenen. Sommige daarvan
willen graag alleen les, maar het
is ook mogelijk om in een groep
les te hebben.

Op dit moment zijn er twee
volwassenklassen die al een 
beetje gevorderd zijn, hoog tijd 
dus voor een startende 
beginnersgroep.

Overigens kunnen er ook nog 
cellisten aansluiten bij de 
huidige klassen.

Lestijden:
woensdag 11.00 - 12.00 uur
vrijdag 11.00 - 12.00 uur
 
Een startersklas kan starten op 

woensdag 10.00 - 11.00 uur bij 
3 aanmeldingen. 
_________________________

CD Vortex te koop

Onze contrabassist Nuno Torres
Marques heeft vorige week zijn 
CD " Vortex" uitgebracht.
Een prachtige CD met 
saxofoon, gitaar, drums en bas.
Via de email van Nuno kun je 
deze CD bestellen.

_________________________

Kijklessen in de foyer

Op woensdag 9 december 
zullen de groepslessen van 
groep A en B in de foyer 
plaatsvinden, zodat we het 
publiek kunnen laten 
kennismaken met de cello.
Groep B : 13.30 - 14.45
Groep A : 15.00 - 16.00

9 november 2015

                                                                                            


