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Nena op Silent Cello 
Agenda 

 21 maart – 1 april : Technische weken (Viool, Alt, Cello)  

In week 12 en 13 vervallen alle gewone lessen. Alle cello-leerlingen krijgen dan een 

extra lange les, puur en alleen over een bepaald technisch onderwerp. Zo zijn er 

lessen streekvariatie, duimpositie, klankvorming en vibrato, positiewisseling, 

enzovoorts! Je mag zelf kiezen of je van je eigen docent of van een andere docent 

les hebt! Voor de groepen A is het aanbod natuurlijk aangepast aan de leeftijd en 

speels als altijd. Juf Annemarie (viool) en Juf Laura (viool, alt) zullen tijdens de 

reguliere lessen meer aandacht besteden aan verschillende technische 

onderwerpen. In twee weken tijd kun je een enorme spong voorwaarts maken! 

 6 april : Samenspel Middag (Viool, Alt, Cello) 

Op woensdag 25 november was het zo ver: de eerste Strijkdomein Samenspel Middag! Er 

hadden zich 28 kinderen aangemeld, die deze middag hard gewerkt hebben aan het spelen 

van twee sinterklaasliedjes. Eerst hard repeteren, een chipje en limonade in de pauze en als 

mooie afsluiter een kort concertje voor alle ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's. Na afloop 

hoorde ik veel positieve berichten van leerlingen én ouders! Daarom staat er al weer een 

nieuwe Strijkdomein Samenspel Middag op het programma, dus kom allemaal meespelen op 

6 april! 

 16 april : Lenteconcert door leerlingen van Juf Laura (Viool, Alt) 

Tijdens dit gezellige concert zullen de leerlingen van juf Laura laten horen wat ze de afgelopen 

tijd geleerd hebben. Omdat nog niet bekend is waar en hoe laat het concert zal zijn, is het slim 

om de website in de gaten te houden voor de laatste informatie.  

 17 juni : Zomer Festival (Viool, Alt, Cello) 

Inmiddels is het thema voor het volgende Strijkdomein Zomer Festival bekend: Reis rond de 

wereld. Daar kunnen we natuurlijk alle kanten mee op, denk maar eens aan al die verschillende 

geuren, kleuren en smaken!  

Vioolles op Zaterdag! 

Juf Annemarie staat te popelen om op zaterdagochtend te beginnen in 

Het Koorenhuis. Eén extra aanmelding is voldoende om van start te gaan. 

Wil je zelf graag, of ken je iemand die op vioolles wil? Hak de knoop door 

en meld je aan! 

Kijk voor meer informatie op www.strijkdomein.nl of www.viooltalent.nl. 

 

Groene Oproep 

Voor lokaal 2.10 (cello) zijn we op zoek naar groene planten die we op de bovenbalken kunnen zetten. 

Het vochtgehalte in onze kamer is zó laag dat het slecht is voor de celli. Om dat wat omhoog te krijgen, 

lijkt het ons goed om wat gezellig groen in de kamer te zetten. Dus als je nog een plantje over hebt…… 

http://www.strijkdomein.nl/
http://www.facebook.com/strijkdomein
http://www.strijkdomein.nl/
http://www.viooltalent.nl/
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Meline (cello, 7 jaar) 

Carnaval der Dieren (21 februari) 

We gingen naar het Zuiderstrand theater, daar kregen we de kaartjes van Laura. We konden onze 

jassen afgeven bij de balie. Daarna gingen we een workshop doen eerst moesten we raden welk 

muziekje bij welk dier hoorde, dat was heel leuk. Toen moesten we ook nog raden welk instrument in 

welk liedje zat. 

 

Ook gingen we een liedje oefenen zo ging het: 

 🎶 Heerlijk al dat water, zo zacht en vol geklater,   

 'k wil hier blijven, uren drijven In mij element. 

Al dat water,  misschien ben ik wat later,  

Ben onzeker weet heel zeker, ik ben veel te zwaar.  

Spuitend door het water. Alles achterlatend.  

Wauw, wauw, ik kan dus wel, Noëlle, ik ben echt heel 

snel.🎶 

 

We gingen nog een dansje oefenen, dat was heel grappig. Het ging 

zo: stamp stamp, klap klap, twee klappen op je buik en twee klappen 

op je knieën enz. Het Residentieorkest was heel mooi er werd ook 

nog een verhaal verteld over: een schildpad en een meisje genaamd 

Hendrik en Noëlle zij wou een heel bos met heel veel dieren. Er werd 

ook het Zwanenmeer gespeeld. Dat was heel mooi!!!!!    

En we hebben een hele gezellige ochtend gehad. 

Eva (viool, 10 jaar) 

 

Gala Concert (29 januari)   

Op vrijdag 29 januari heeft in de grote zaal van Het Koorenhuis het Gala Concert plaatsgevonden, waar 

voornamelijk de cello-leerlingen de mooiste stukken speelden in nog mooiere outfits. Ook speelde het 

Strijkdomein Docentenkwartet (ook wel De Juffen genoemd door Rata) het prachtige Adagio for strings 

van Barber. Na afloop van het concert volgden vele positieve reacties: 

“Elise en ik speelden River flows in you. We hadden veel geoefend, maar toen we zagen dat we vooraan 

in de spotlight moesten zitten, werden we allebei verschrikkelijk zenuwachtig. Gelukkig vloog de 

spanning van ons af toen we op moesten en voelde het alsof we het stuk nog nooit zo mooi hadden 

gespeeld!” Nena (cello, 15 jaar) 

“Op 29 januari was er weer een geslaagd concert van 

Het Strijkdomein. Het was een gala en iedereen was 

prachtig gekleed. Er waren concerten van cellisten, een 

violiste én een altvioliste. Elk concert werd begeleid op 

piano door Yves Verbrandt. Tussen de concerten door 

werden er gedichtjes voorgelezen. Ook zijn er 

groepsstukken gespeeld door Groep D en Cellissimo.” 

Casper (cello, 12 jaar) 

http://www.strijkdomein.nl/
http://www.facebook.com/strijkdomein

