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Strijkdomein
Aktueel
Beste Strijkvrienden, in 2017 gingen we
van start met het Strijkdomein in Den
Haag. Dat was voor mij een sprong in
het diepe. Zou het allemaal gaan
lukken om Cello- en vioolleerlingen hun
weg te laten vinden naar het Piet
Heinplein in Den Haag? Samen met
mijn
enthousiaste
collega's
Rata
Kloppenburg, Laura Keuzenkamp en
Annemarie van Prooijen durfde ik het
avontuur aan.
Inmiddels hebben honderden cellisten
en violisten ons mooie uren en
momenten bezorgd. Ook hebben we
weer een aantal nieuwe docenten in ons
midden. De komende edities van
Strijkdomein AKTUEEL zullen alle
docenten zich aan jullie voorstellen.
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben
gemerkt,
werkt
Rata
na
de
herfstvakantie niet meer bij het
Strijkdomein. We plannen natuurlijk
voor haar nog een afscheidsfeestje.
Nadere informatie hierover volgt nog.
Veel lees- en strijkplezier.
Anne van Laar

Strijkdomein
Kerstconcerten via
Livestream!
Wij zouden het Strijkdomein niet zijn
als we niet tóch iets extra’s organiseren
voor onze leerlingen, ook al leven we nu
in een gekke tijd met veel beperkingen.
Na lang denken hoe we iets kunnen
doen waarbij we wel binnen de maatregelen kunnen blijven, kwamen we met
een fantastisch idee!

Wanneer en waar
Op 18 en 19 december zullen alle
leerlingen van de basis- en middelbare
school in verschillende groepen samenkomen. Ook het docententeam zal in
alle
huiskamers prachtige muziek
spelen!
Deze vier concerten vinden plaats in de
Bethel Kapel in de Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ Den Haag.

Indeling van de concerten
Vrijdag 18 december 17:00 - 18:00 :
Kerstmutsen Concert (docenten)
Vrijdag 18 december 19:00 - 20:00 :
Kerstavond Concert
Zaterdag 19 december 11:00 - 11:45 :
Twinkle Concert
Zaterdag 19 december 13:00 - 14:00 :
Kerstballen Concert
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Kaartverkoop

Kerstkaarten actie!

De opbrengst van onze livestreamconcerten gaat volledig naar het 5-jarig
lustrum in schooljaar 2021-2022.
Voor het eerste kind van een gezin dat
meespeelt in één van de livestream
concerten vragen wij €20,= en voor een
gezin met 2 of meer meespelende
kinderen vragen wij €30,=.
Voor dat bedrag mag je de links die je
een paar dagen vóór het concert
ontvangt onbeperkt doorsturen.

Al onze leerlingen zijn nú al druk bezig
met het ontwerpen van de meest
fantastische kerstkaarten voor de
tekenwedstrijd die wij vorige week
hebben gelanceerd.
Nadat wij op 20 november de winnaars
hebben bekend gemaakt, zullen wij de
tekeningen op postkaarten drukken in
setjes van 6 kaarten.

Wij zouden het erg waarderen als jullie
bij het doorsturen van de link, ook ons
rekeningnummer
meesturen
voor
eventuele
donaties
voor
ons
lustrumfeest.
Na het versturen van de link mag
íedereen naar álle livestreams kijken,
inclusief het docentenconcert!
Wij vragen jullie zelf het bedrag over te
maken.
€20,= voor eerste meespelend kind en
€30,= voor twee of meer meespelende
kinderen,
naar de rekening van het strijkdomein:
NL 52 ASNB 8820 9757 50 o.v.v. naam
spelend(e) kind(eren).
De betalingen moeten uiterlijk 14
december binnen zijn, op 16 december
zullen wij de links naar de livestream
concerten aan jullie doorsturen.
Om dit allemaal goed te kunnen
voorbereiden, hebben we dit jaar niet
één maar twee kerstweken!
Dit zal zijn van 7 t/m 17 december,
gevolgd door de concerten.
Het rooster voor deze kerstweken
maken we 23 november bekend en
vragen iedereen zich in te tekenen!

Via het onderstaande bestelformulier
(waarmee
je
ook
de
heerlijke
StrijkdoWijnen kunt bestellen), kun je
aangeven hoeveel setjes kaarten je
graag wil bestellen. Ook hiervan gaat
de opbrengst volledig naar ons 5-jarig
lustrumfeest.
Een setje met deze unieke kerstkaarten
kost €7,50.

Hulpouders gevraagd
Wie heeft er zin en tijd om ons bij te
staan rondom onze activiteiten? Denk
aan helpen met limonade schenken bij
langere repetities, de opstelling van de
concerten klaarzetten, helpen de zaal
versieren, het Strijkdomein winkeltje
bemannen tussen de groepslessen door,
helpen met het klaarmaken van de
actiepakketten, enzovoorts. Wil je
meehelpen, geef je dan snel op bij de
docent van je kind.
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StrijkdoWijn actie

Fotoschool Den Haag

Om de aanloop naar Kerst en Nieuwjaar
nóg feestelijker te maken hebben wij dit jaar
de StrijkdoWijn actie!

De komende maanden is er bij heel
veel te beleven op het gebied van
ﬂitsfotograﬁe. Fotoschool Den Haag is
een samenwerkingsverband aangegaan
met Sonja van Driel. Sonja is de goeroe
op het gebied van Flitsfotograﬁe. Voor
fotografen die zich verder willen
ontwikkelen zijn de instructieboeken van
Sonja van Driel een absolute aanrader.
Met
name
haar
boeken
over
ﬂitsfotograﬁe zijn populair en worden
met maar liefst vijf sterren bekroond. Ze
blinken uit door een heldere uitleg maar
vooral de stap-voor-stap oefeningen die
je met je eigen ﬂitser uitvoert.

Via het bestelformulier op de volgende
pagina kunnen jullie de enige echte
Strijkdomein wijnen en lekkere bubbels
bestellen voor de feestdagen.
De opbrengst van deze actie gaat volledig
naar ons 5-jarig lustrumfeest.
StrijkdoWijn
StrijkdoWijn
StrijkdoWijn
StrijkdoWijn

Carmenère (rood) €10
Chardonnay (wit) €10
Cavals Hill Cava Brut €12,50
Kinderchampagne 0% €7,50

Dankzij deze samenwerking heeft
Fotoschool Den Haag haar assortiment
weer kunnen uitbreiden met met maar
liefst vier workshops / cursussen op het
gebied van ﬂitsfotograﬁe. Wil jij je
ﬂitser inzetten als creatief instrument?
Heb je geen idee wat je met je ﬂitser
allemaal kan doen? Wil je (extra)
ﬂitstechnieken leren of heb je genoeg
aan een basiscursus? Het kan niet
anders dan dat er iets voor je bij zit.
Coronaproof uiteraard (dus kleine
groepjes ). Je kunt kiezen uit vele data.
Maar ook voor andere fotocursussen en
workshops is Fotoschool Den Haag the
place
to
be.
Voor
meer
informatie:
www.fotoschooldenhaag.nl

Klik op de link voor korte interviews met:

Reporters gezocht
Heb je leuke of interessante nieuwtjes,
stuur die dan naar ons mailadres.
Misschien vind je het leuk om reporter
te worden (met perskaart natuurlijk),
laat het ons dan weten.
Celia Torres Ruiz

Annemarie
van Prooijen
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