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Een goed muzikaal 2015 toegewenst aan iedereen! 

De docenten van muziekschool Pianoforte wensen alle leerlingen een goed en muzikaal 

jaar toe, waarin we veel muziek met elkaar mogen maken!! 

 

Klassiek Jong Talent 

Vier leerlingen van de muziekschool mogen mee doen met het evenement Klassiek Jong 

Talent. Het gaat om Tiemen Scholten, Floortje de Leeuw, Daphne Oosting en  

Sarah Venema. Het is voor iedereen toegankelijk en iedereen is uitgenodigd om Tiemen,  

Floortje, Daphne en Sarah aan te moedigen. Wij zeggen alvast Tiemen, Floortje, 

Daohne en Sarah zet hem op en toi, toi, toi! 

 

 

Muziekproject in Den Ham 

Op 10 februari start, in samenwerking met basisschool De Maten, een nieuw muziekproject 

in Den Ham. De jongsten van de basisschool krijgen lessen muziek en beweging van Monica.  

De groepen 5 t/m 8 krijgen lessen in gitaar en drums van Koen, Marlot en Rene. Vorig jaar 

was het een enorm succes en we wensen de docenten en de leerlingen van basisschool dan 

ook alvast heel veel plezier!  

 

 

Open dag op 7 februari in Ommen 

Op 7 februari is er weer een open dag op basisschool Het Palet in Ommen. 

Alle belangstellenden kunnen tussen 12.00 – 15.00 komen kijken.  De dag begint met 

een leerlingenconcert tussen 12.00 – 12.30. Als je graag mee wilt doen, geef dit dan gauw  

aan bij je leraar!  Nodig vooral iedereen in je omgeving uit van je opa tot en met je  

buurman en van je oma tot en met je buurvrouw! Iedereen is welkom! 

 

De voorjaarsvakantie  

De kerstvakantie is nog maar net voorbij en toch hebben we het alweer 

over de voorjaarsvakantie. De voorjaarsvakantie is dit van 21 februari t/m 1  

maart. In deze week komen de muzieklessen te vervallen, behalve voor de 

examenkandidaten die in april van dit jaar examen hebben. Zij hebben deze 

week gewoon les. De data wordt twee weken voor het examen bekend  

gemaakt.  

 

 

Agenda 

10 februari  Start muziekproject Den Ham 

21 februari  Voorjaarsvakantie 

22 januari  Klassiek Jong Talent  

7 februari  Leerlingenconcert en open dag in Ommen 

7 februari Start filmproject Thorbecke 


