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Beste	  ouders,	  

	  

Vanaf	  13	  juni	  gaan	  de	  projectweken	  weer	  van	  start!	  Dit	  jaar	  met	  als	  thema:	  ‘At	  the	  Movies’.	  

In	  deze	  periode	  van	  drie	  weken	  spelen	  of	  zingen	  de	  leerlingen	  samen	  in	  een	  ensemble,	  
orkest	  of	  band.	  	  Deze	  repetities	  komen	  in	  plaats	  van	  de	  gewone	  les,	  en	  zullen	  uitmonden	  in	  
twee	  feestelijke	  slotuitvoeringen	  op	  zaterdag	  2	  juli	  in	  de	  theaterzaal	  van	  de	  Hanzehof:	  een	  
matinee	  en	  een	  avondvoorstelling.	  	  De	  generale	  repetitie	  vindt	  plaats	  op	  vrijdag	  1	  juli.	  

De	  projectweken	  en	  de	  eindvoorstelling	  worden	  al	  vele	  jaren	  als	  iets	  bijzonders	  ervaren	  
door	  onze	  leerlingen	  en	  hun	  ouders.	  	  Leerlingen	  leren	  hier	  van	  alles	  wat	  in	  de	  gewone	  les	  
niet	  of	  nauwelijks	  aan	  de	  orde	  komt:	  samenspelen	  met	  andere	  instrumenten,	  
podiumpresentatie,	  functioneren	  binnen	  een	  groter	  ensemble,	  werken	  met	  een	  dirigent…	  	  

Daarbij	  is	  het	  natuurlijk	  een	  geweldige	  ervaring	  om	  op	  een	  groot	  podium	  te	  staan,	  voor	  een	  
zaal	  vol	  publiek	  op	  te	  treden	  en	  een	  rol	  te	  spelen	  in	  een	  groter	  geheel.	  	  
We	  hopen	  dan	  ook	  dat	  er	  weer	  heel	  veel	  leerlingen	  mee	  gaan	  doen!	  	  

In	  dit	  krantje	  staan	  maar	  liefst	  negen	  projecten	  waaruit	  leerlingen	  in	  overleg	  met	  hun	  
docent	  een	  keuze	  kunnen	  maken.	  	  Meedoen	  aan	  meerdere	  projecten	  mag	  ook.	  
Achterin	  dit	  krantje	  vindt	  u	  alle	  data	  en	  praktische	  informatie.	  	  

Inschrijven	  kan	  tot	  uiterlijk	  15	  mei	  via	  het	  inschrijfformulier	  op	  www.muzecollectief.nl.	  	  
Klik	  op	  het	  gekozen	  project	  en	  u	  komt	  meteen	  bij	  het	  inschrijfformulier.	  
Deelname	  voor	  Muzecollectief-‐leerlingen	  is	  gratis.	  

Geen	  les	  bij	  het	  Muzecollectief	  maar	  toch	  meedoen	  aan	  dit	  fantastische	  project?	  Dat	  kan.	  
Voor	  slechts	  €	  40,-‐	  doet	  uw	  kind	  mee	  aan	  repetitieweken	  en	  beide	  voorstellingen.	  	  
Hafa-‐leden	  krijgen	  daarop	  nog	  eens	  50%	  korting.	  Lees	  er	  meer	  over	  op	  onze	  website.	  	  

Partijen	  worden	  tijdig	  uitgedeeld	  en	  in	  de	  les	  voorbereid.	  

Let	  op:	  ook	  dit	  jaar	  is	  er	  een	  voorverkoop	  van	  kaartjes	  exclusief	  voor	  
Muzehof/Muzecollectiefleerlingen	  in	  de	  eerste	  repetitieweek.	  Tegen	  contante	  betaling	  
krijgt	  u	  de	  kaartjes	  meteen	  mee	  naar	  huis.	  Achterin	  vindt	  u	  de	  toegangsprijzen.	  Ook	  kan	  
vooraf	  een	  dvd	  van	  de	  voorstelling	  worden	  besteld	  tegen	  een	  speciale	  voorverkoop-‐prijs.	  

Heeft	  u	  nog	  vragen,	  dan	  kunt	  u	  bij	  de	  docenten	  en	  ensembleleiders	  terecht.	  	  
Of	  stuur	  een	  e-‐mail	  naar	  de	  projectleider	  Gerdien	  Romeijn:	  

gerdien.romeijn@gmail.com	  	  	  



	  

Beste	  leerling,	  	  

	  

Houd	  je	  ook	  zo	  van	  films?	  Lekker	  wegzwijmelen,	  nagelbijten	  van	  de	  spanning	  of	  misschien	  
lig	  je	  liever	  dubbel	  van	  het	  lachen	  ?	  Welke	  film	  je	  voorkeur	  ook	  heeft,	  	  heb	  je	  wel	  eens	  
gemerkt	  dat	  ook	  de	  muziek	  bij	  een	  film	  helpt	  bepaalde	  emoties	  op	  te	  roepen?	  	  

Misschien	  ben	  je	  je	  hiervan	  niet	  zo	  bewust,	  en	  dat	  is	  juist	  ook	  het	  knappe	  van	  een	  
componist	  die	  filmmuziek	  schrijft.	  Als	  het	  goed	  is	  ondersteunt	  de	  muziek	  op	  een	  heel	  
vanzelfsprekende	  manier	  de	  film,	  en	  soms	  vertelt	  de	  muziek	  zelfs	  méér	  dan	  het	  beeld.	  	  
Zet	  het	  geluid	  maar	  eens	  uit	  als	  je	  naar	  een	  film	  kijkt,	  of	  speel	  een	  vrolijk	  muziekje	  af	  	  bij	  
een	  droevige	  film…..	  dan	  snap	  je	  precies	  wat	  we	  bedoelen.	  	  

Dit	  jaar	  willen	  we	  samen	  met	  jullie	  de	  filmmuziek	  eens	  in	  het	  zonnetje	  zetten.	  
We	  hebben	  negen	  films	  voor	  je	  uitgezocht	  met	  bijbehorende	  filmmuziek.	  Vrolijke,	  droevige,	  
spannende	  of	  romantische	  films	  waarin	  de	  muziek	  een	  belangrijke	  rol	  speelt.	  
En	  die	  muziek	  gaan	  wij	  laten	  klinken!	  Zin	  om	  mee	  te	  doen?	  Maak	  dan	  nu	  je	  keuze!	  

Hoe	  jong	  of	  oud	  je	  ook	  bent,	  hoe	  kort	  of	  lang	  je	  ook	  les	  hebt,	  er	  is	  voor	  iedereen	  wel	  een	  
leuk	  project.	  Er	  is	  plaats	  voor	  vrijwel	  alle	  instrumenten	  en	  zang.	  
Bij	  sommige	  projecten	  is	  er	  ook	  een	  koor	  waarvoor	  je	  kunt	  inschrijven.	  
Met	  zijn	  allen	  maken	  we	  er	  een	  mooie	  voorstelling	  van!	  	  

De	  laatste	  drie	  weken	  van	  het	  cursusjaar-‐	  vanaf	  13	  juni-‐	  gaan	  we	  keihard	  oefenen	  (waarbij	  
je	  gewone	  les	  komt	  te	  vervallen).	  En	  uiteindelijk	  geven	  we	  dan	  twee	  spetterende	  en	  
feestelijke	  slotuitvoeringen	  op	  2	  juli	  in	  de	  prachtige	  Theaterzaal	  van	  de	  Hanzehof.	  	  

Op	  de	  laatste	  pagina	  van	  dit	  boekje	  vind	  je	  alle	  belangrijke	  data	  en	  praktische	  informatie.	  	  
Laat	  dit	  boekje	  daarom	  ook	  aan	  je	  ouders	  lezen,	  zodat	  alle	  data	  goed	  in	  de	  agenda	  komen.	  
Schrijf	  je	  uiterlijk	  15	  mei	  in.	  Je	  mag	  natuurlijk	  aan	  meerdere	  projecten	  meedoen.	  
Aanmelden	  gaat	  dit	  jaar	  via	  het	  inschrijfformulier	  op	  www.muzecollectief.nl.	  	  

Wil	  je	  nog	  iets	  weten,	  vraag	  het	  je	  docent	  of	  stuur	  een	  mail	  naar:	  
Gerdien	  Romeijn	  (projectleider)	  gerdien.romeijn@gmail.com	  	  	  

Veel	  plezier	  gewenst	  met	  het	  uitkiezen	  van	  een	  leuk	  project!	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

1.	  ‘Happy’	  

	  
Doe	  je	  mee	  met	  de	  Minions,	  die	  heerlijke	  wezentjes	  uit	  de	  film	  ‘Despicable	  Me’,	  oftewel	  
‘Verschrikkelijke	  Ikke’?	  

In	  dit	  project	  gaan	  we	  aan	  het	  werk	  met	  het	  nummer	  ‘Happy’	  van	  Pharrell	  Williams.	  	  
Wij	  zullen	  er	  een	  vrolijke	  en	  gezellige	  repetities	  van	  maken.	  Samen	  oefenen	  we	  voor	  een	  
spetterende	  uitvoering!	  
	  
Wie:	   	   Alle	  blazers,	  drums,	  basgitaar,	  toetsen,	  piano,	  elektrisch	  gitaar,	  accordeon	  

Leeftijd:	   t/m	  14	  jaar	  

Niveau:	   A-‐B	  

Wanneer:	   ma	  13	  en	  20	  	  juni	  	   	   Zutphen	   	   16.00	  –	  17.00	  
di	  14,	  21,	  28	  juni	  	   	   Gorssel	   	   16.00	  –	  16.30	  
wo	  15,	  22,	  29	  juni	   	   Lochem	   	   16.00	  –	  16.30	  
ma	  27	  juni	   	   	   allen	  	   	   	   16.00	  –	  17.00	  
	  vr	  1	  juli	  generale	   	   allen	   	   	   15.00	  –	  15.45	  

Waar:	  	   Zutphen:	  GMB	  zaal	  /Gorssel:	  Trefpunt/Lochem:	  Stadshuus	  

Leiding:	   Boukje	  Musch,	  Jasper	  Gloerich,	  Geri	  Hoeve	  

	  

	  

Kijk	  achterin	  dit	  krantje	  hoe	  je	  je	  kunt	  inschrijven	  voor	  dit	  project!	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

2.	  ‘Frozen’	  

	  

Wie	  kent	  ze	  niet,	  de	  fantastische	  songs	  uit	  de	  animatiefilm	  Frozen.	  	  
En	  zing	  je	  die	  liedjes	  toch	  altijd	  al	  luidkeels	  mee,	  dan	  is	  dit	  je	  uitgelezen	  kans	  om	  dat	  te	  gaan	  
doen	  op	  een	  groot	  podium.	  

Een	  swingende	  medley	  uit	  de	  beroemde	  film	  Frozen	  voor	  groot	  strijkorkest	  en	  iedereen	  die	  
zingen	  kan,	  begeleid	  door	  een	  combo	  van	  piano,	  drums	  en	  basgitaar,	  met	  een	  paar	  
talentvolle	  zangeressen	  voor	  de	  solo’s.	  	  
Het	  vrolijke	  “Let	  it	  Go”	  	  zal	  de	  hoofdmoot	  worden	  van	  deze	  medley.	  

	  

Wie:	   	  Strijkers,	  fluiten,	  solozangers,	  heeel	  veel	  zingende	  kinderen	  (ervaring	  niet	  
vereist),	  één	  pianist,	  ritmesectie	  

Leeftijd:	   Strijkers,	  fluiten	  en	  koor:	  basisschool	  en	  onderbouw	  V.O.	  
Ritmesectie,	  solozangers,	  en	  piano:	  bovenbouw	  V.O.	  

Niveau:	   Strijkers,	  fluiten	  A-‐B,	  solozang	  gevorderd,	  piano	  C-‐D	  

Wanneer:	   ma	  13,	  20,	  27	  juni	   	   	   	   17.30	  –	  18.30	  
vr	  17	  en	  24	  juni	   	   	   	   17.30	  –	  18.30	  
vr	  1	  juli	  generale	   	   	   	   15.15	  –	  16.00	  

Waar:	  	   GMB	  zaal	  

Leiding:	   Jaap	  van	  Elst	  en	  Anne	  Ketelaar	  

	  

	  

Kijk	  achterin	  dit	  krantje	  hoe	  je	  je	  kunt	  inschrijven	  voor	  dit	  project!	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

3.	  ‘Jaws’	  

	  

Jaws	  –	  de	  spannende	  film	  met	  de	  mensen-‐etende	  haai.	  Met	  het	  engste	  thema	  uit	  de	  
filmhistorie:	  slechts	  twee	  lage	  noten.	  Want	  wat	  maakt	  je	  angstiger:	  een	  grote	  haai	  die	  je	  
ziet,	  of	  een	  haai	  die	  je	  niet	  ziet...	  maar	  wel	  hoort	  aankomen	  in	  de	  muziek?!	  Van	  de	  
beroemde	  filmcomponist	  John	  Williams.	  Bekend	  van	  Harry	  Potter	  en	  Star	  Wars,	  kreeg	  een	  
Oscar	  voor	  Schindler's	  List,	  E.T.	  én	  ….	  Jaws!	  

	  

Wie:	   	  Basis:	  contrabas,	  cello,	  lage	  blazers	  (bijv.	  trombone,	  baritonsax,	  basklarinet),	  1	  
pianist,	  keyboard,	  accordeon	  
Melodie	  en	  accenten:	  keyboard,	  accordeon,	  1	  pianist,	  klarinet,	  altsaxofoon,	  
tenorsaxofoon	  (solo),	  hobo,	  trombone,	  trompet,	  viool,	  dwars-‐	  en	  blokfluiten	  

Leeftijd:	   8-‐80	  

Niveau:	   Basis:	  A-‐B	  	  
Melodie	  en	  accenten:	  B-‐C-‐D	  

Wanneer:	   di	  14,	  21,	  28	  juni	   	   	   	   16.00	  –	  17.00	  

vr	  1	  juli	  generale	   	   	   	   15.45	  –	  16.30	  

Waar:	  	   GMB	  zaal	  

Leiding:	   Anne	  Magda	  de	  Geus,	  Henk	  Olydam,	  Hugo	  van	  der	  Wedden	   	  

NB:	  er	  is	  een	  limiet	  op	  het	  aantal	  deelnemers.	  Als	  iedereen	  zich	  snel	  opgeeft,	  hoor	  je	  zo	  snel	  
mogelijk	  of	  je	  mee	  kunt	  doen.	  Beginners	  zonder	  A-‐diploma	  kunnen	  meedoen	  als	  ze	  dit	  
kunnen:	  2	  noten	  en	  crescendo/diminuendo.	  	  

	  

Kijk	  achterin	  dit	  krantje	  hoe	  je	  je	  kunt	  inschrijven	  voor	  dit	  project!	  

	  

	  



	  

	  

	  

4.	  ‘The	  Snowman’	  	   	   	   	   	  

	  

De	  sfeervolle	  muziek	  bij	  het	  filmpje	  van	  een	  jongen	  die	  door	  een	  sneeuwpop	  bij	  de	  hand	  
genomen	  wordt	  en	  boven	  een	  winterlandschap	  zweeft,	  gaan	  we	  laten	  klinken	  op	  
instrumenten	  met	  een	  sprookjesachtige	  klank.	  Bij	  onze	  muziek	  worden	  de	  beelden	  van	  de	  
film	  geprojecteerd.	  Gaat	  het	  lukken	  om	  tegelijk	  met	  de	  filmbeelden	  op	  te	  stijgen	  en	  weer	  te	  
landen?	  

	  

Wie:	   	   harp,	  akoestische	  gitaar,	  melodie-‐instrumenten	  

Leeftijd:	   8-‐14	  jaar	  

Niveau:	   vanaf	  A	  

Wanneer:	   do	  16,	  23,	  30	  juni	   	   	   	   18.00	  –	  19.00	  

vr	  1	  juli	  generale	   	   	   	   16.15	  –	  17.00	  

Waar:	  	   Lokaal	  0.5	  	  

Leiding:	   Maaike	  Bosscher	  

	  

	  

	  

Kijk	  achterin	  dit	  krantje	  hoe	  je	  je	  kunt	  inschrijven	  voor	  dit	  project!	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

5.	  ‘Amadeus’	  

	  

In	  deze	  unieke	  film	  over	  het	  leven	  van	  Mozart	  gaat	  het	  vooral	  over	  de	  rivaliteit	  tussen	  
Mozart	  en	  zijn	  tijdgenoot	  Salieri.	  In	  werkelijkheid	  lijkt	  dit	  allemaal	  nogal	  onzin	  te	  zijn,	  maar	  
de	  prachtige	  muziek	  is	  er	  niet	  minder	  om!	  

Een	  deel	  van	  de	  filmmuziek	  komt	  uit	  Mozarts	  opera	  ‘Die	  Zauberflöte’,	  deze	  muziek	  gaan	  wij	  
vertolken	  met	  alle	  mogelijke	  soorten	  dwarsfluiten.	  Dompel	  je	  onder	  in	  een	  wereld	  van	  
kroonluchters,	  baljurken	  en	  onvergetelijke	  muziek.	  

	  

Wie:	   	  fluiten	  (piccolo,	  dwarsfluit,	  altfluit,	  basfluit)	  

Leeftijd:	   vanaf	  14	  jaar	  

Niveau:	   C-‐D	  

Wanneer:	   di	  14	  (onder	  voorbehoud),	  21,	  28	  juni	  	   17.30	  –	  18.45	  

	   	   vr	  10,	  17,24	  juni	   	   	   	   	   19.00	  –	  20.15	  

vr	  1	  juli	  generale	   	   	   	   	   16.30	  –	  17.15	  

Waar:	  	   GMB	  zaal	  

Leiding:	   Gerdien	  Romeijn	  

	  

NB:	  wil	  je	  graag	  meedoen	  maar	  kun	  je	  niet	  alle	  repetities	  bijwonen?	  Overleg	  even	  met	  de	  
ensembleleider	  voor	  de	  mogelijkheden.	  

	  

	  

Kijk	  achterin	  dit	  krantje	  hoe	  je	  je	  kunt	  inschrijven	  voor	  dit	  project!	  

	  

	  



	  

	  

	  

6.	  ‘Star	  Wars’	  

	  

In	  een	  swingende	  bewerking	  voor	  zes	  piano’s	  en	  slagwerk	  wordt	  muziek	  uitgevoerd	  uit	  de	  
epische	  film	  ‘Star	  Wars’.	  Spanning	  en	  sensatie	  gegarandeerd!	  Slagwerkers	  in	  de	  breedste	  
zin	  van	  het	  woord	  worden	  uitgenodigd.	  Vooral	  spelers	  van	  melodieus	  slagwerk	  als	  mallets,	  
vibrafoon	  etc	  zijn	  van	  harte	  welkom.	  Pianisten	  worden	  door	  de	  docenten	  benaderd.	  	  

	  

Wie:	   	  Zes	  pianisten,	  slagwerk	  

Leeftijd:	   14-‐18	  jaar	  

Niveau:	   B-‐C-‐D	  

Wanneer:	   do	  16,	  23,	  30	  juni	   	   	   	   17.15	  –	  18.45	  

	   	   vr	  1	  juli	  generale	   	   	   	   16.45	  –	  17.30	  

Waar:	  	   GMB	  zaal	  

Leiding:	   Emile	  Engel	  en	  Cathelijne	  Maat	  

	  

	  

Kijk	  achterin	  dit	  krantje	  hoe	  je	  je	  kunt	  inschrijven	  voor	  dit	  project!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

7.	  ‘Brandnew	  Day’	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

Can't	  you	  feel	  a	  brandnew	  day!	  	  
Het	  kwaad	  lijkt	  voor	  even	  overwonnen.	  Lang	  leve	  de	  vrijheid	  -‐	  let's	  groove!	  

Laat	  je	  stem	  horen	  in	  deze	  spetterende	  song	  uit	  de	  ‘Wizard	  of	  Oz’.	  	  
Samen	  met	  de	  stevige	  popband	  ‘Multiplayer’	  en	  extra	  blaasinstrumenten	  gaan	  we	  een	  
feestje	  vieren	  op	  het	  podium.	  

	  

Wie:	   	   zangers,	  blazers	  en	  band	  ‘Multiplayer’	  

Leeftijd:	   vanaf	  12	  jaar	  

Niveau:	   B-‐C-‐D	  

Wanneer:	  	   di	  14,	  21	  en	  28	  juni	  alleen	  zang	  	   19.00	  –	  20.00	  	  

wo	  15,	  22,	  29	  juni	   iedereen	   	   17.30	  –	  18.30	  

	   	   vr	  1	  juli	  generale	   	   	   	   17.15	  –	  18.00	  	   	  

	  

Waar:	  	   GMB	  zaal	  

Leiding:	   Sabine	  Brachthäuser	  en	  Martijn	  Fransen	  

	  

	  

Kijk	  achterin	  dit	  krantje	  hoe	  je	  je	  kunt	  inschrijven	  voor	  dit	  project!	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

8.	  ‘As	  it	  is	  in	  Heaven’	  

	  

Uit	  de	  bekende,	  muzikale	  	  Zweedse	  film	  van	  Kay	  Pollak	  ‘As	  it	  is	  in	  Heaven!’	  	  gaan	  wij	  
Gabriella’s	  Song	  instuderen.	  Doordat	  dirigent	  Daniël	  Daréus	  de	  leden	  van	  het	  plaatselijke	  
koor	  in	  zijn	  geboortedorp	  door	  middel	  van	  stemexpressie	  uitdaagt	  zichzelf	  te	  zijn	  en	  zijn	  of	  
haar	  eigen	  plek	  te	  vinden	  in	  het	  koor,	  zet	  hij	  het	  dorp	  behoorlijk	  op	  stelten.	  Tijdens	  een	  
uitvoering	  van	  het	  koor	  zingt	  Gabriella	  hartstochtelijk	  dat	  ze	  haar	  leven	  wil	  leven	  zoals	  zij	  
dat	  wil:	  mijn	  leven	  is	  van	  mij!	  In	  een	  bewerking	  voor	  koor,	  solisten	  en	  orkest	  gaan	  wij	  de	  
zaal	  overdonderen	  met	  dit	  adembenemende	  stuk!	  
	  

Wie:	   	  zangers	  (alle	  stemsoorten),	  viool,	  altviool,	  cello,	  contrabas,	  klarinet,	  dwarsfluit,	  
hobo,	  trompet,	  trombone*	  

Leeftijd:	   tieners	  en	  volwassenen	  

Niveau:	   B-‐C-‐D	  

Wanneer:	   ma	  13,	  20,	  27	  juni	   	   	   	   19.00	  –	  20.00	  

	   	   do	  16,	  23,	  30	  juni	   	   	   	   19.00	  –	  20.00	  

	   	   vr	  1	  juli	  generale	   	   	   	   17.45	  –	  18.30	  

Waar:	  	   GMB	  zaal	  

Leiding:	   	  Ivette	  van	  Laar,	  Ymkje	  Hellinga,	  Jasper	  Gloerich	  

*	  NB:	  staat	  je	  instrument	  er	  niet	  bij	  maar	  wil	  je	  wel	  graag	  mee	  doen?	  Neem	  dan	  contact	  op	  
met	  één	  van	  de	  projectleiders.	  
	  

Kijk	  achterin	  dit	  krantje	  hoe	  je	  je	  kunt	  inschrijven	  voor	  dit	  project!	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

9.	  ‘What	  a	  Feeling’	  

	  

Dit	  is	  een	  nummer	  uit	  de	  romantische	  film	  ‘Flashdance’	  uit	  1983.	  Het	  gaat	  over	  jongeren	  die	  
hun	  droom	  (danser,	  professioneel	  ijshockeyer	  of	  stand-‐up-‐comedian	  worden)	  nastreven.	  
Een	  van	  de	  hoofdpersonages	  is	  Alexandra.	  Zij	  werkt	  met	  Nick	  in	  een	  staalfabriek	  en	  zij	  stelt	  
alles	  in	  het	  werk	  om	  een	  plek	  op	  een	  prestigieuze	  dansschool	  te	  krijgen,	  wat	  uiteindelijk	  
lukt.	  Ondertussen	  bloeit	  er	  ook	  nog	  een	  fijne	  romance	  op	  tussen	  haar	  en	  Nick.	  
De	  tekst	  van	  het	  slot	  van	  de	  songtekst	  zegt	  eigenlijk	  alles:	  	   	  

What	  a	  feeling!	  I	  AM	  MUSIC	  NOW	  	  
Bein's	  believin'….	  I	  AM	  RHYTHM	  NOW	  	  
Pictures	  come	  alive,	  you	  can	  dance	  right	  through	  your	  life.	  	  
What	  a	  feeling.	  YOU	  CAN	  REALLY	  HAVE	  IT	  ALL	  !!	  

Dit	  nummer	  wordt	  het	  spetterende	  slot	  van	  de	  voorstelling.	  Doen	  jullie	  mee?	  
Laten	  we	  de	  hele	  zaal	  aan	  het	  dansen	  krijgen!!	  

	  

Wie:	   	   Bas,	  drums,	  gitaar,	  keyboards,	  zang,	  blazers	  en	  strijkers	  

Leeftijd:	   12-‐16	  jaar	  

Niveau:	   vanaf	  B	  

Wanneer:	   wo	  15,	  22,	  29	  juni	   	   	   18.45	  –	  20.00	  	  	  

vr	  1	  juli	  generale	   	   	   18.30	  –	  19.15	  

Waar:	  	   GMB	  

Leiding:	   Marcel	  de	  Groot	  en	  Henk	  Olydam	  

	  

Kijk	  achterin	  dit	  krantje	  hoe	  je	  je	  kunt	  inschrijven	  voor	  dit	  project!	  

	  

	  



	  

Hoe	  werkt	  het?	  	  

Data	  

Repetities	  en	  workshops	  starten	  vanaf	  13	  juni	  (in	  	  een	  enkel	  geval	  vrijdag	  10	  juni)	  
Generale	  repetitie	  vrijdag	  1	  juli	  (tijden	  zie	  bij	  de	  afzonderlijke	  projecten)	  
Twee	  voorstellingen	  zaterdag	  2	  juli	  14.00	  en	  19.00	  	  
Generale	  en	  voorstellingen	  in	  de	  Bührmann	  Ubbenszaal	  van	  de	  Hanzehof	  

	  

Uitleg	  niveaus:	  	  
A	  is	  iedereen	  vanaf	  het	  1e	  jaar.	  	  
B	  ben	  je	  als	  je	  je	  A	  diploma	  hebt	  
C	  als	  je	  je	  B	  diploma	  hebt	  etc.	  	  
Geen	  diploma’s	  op	  zak?	  Overleg	  met	  je	  docent.	  	  

	  

Kaartjes	  voorstelling	  

Toegangsprijs	  €	  10,00,	  kinderen	  t/m	  11	  jaar	  €	  6,00	  
Voorverkoop	  exclusief	  voor	  Muzehof/Muzecollectiefleerlingen	  via	  de	  ensembleleiders	  v.a.	  
13	  juni,	  algemene	  verkoop	  via	  de	  balie	  vanaf	  20	  juni	  
DVD	  in	  de	  voorverkoop	  €	  10,00,	  na	  de	  zomer	  €	  15,00.	  

	  

Inschrijven	  

Je	  kunt	  je	  inschrijven	  via	  het	  inschrijfformulier	  op	  www.muzecollectief.nl.	  	  
Doe	  dit	  uiterlijk	  15	  mei.	  Je	  mag	  natuurlijk	  aan	  meerdere	  projecten	  meedoen!	  Vul	  dan	  voor	  
elk	  project	  waaraan	  je	  mee	  wilt	  doen	  een	  apart	  formulier	  in.	  
Je	  krijgt	  een	  bevestigingsmail	  van	  de	  projectleider	  of	  je	  mee	  kan	  doen.	  
Deelname	  voor	  Muzecollectiefleerlingen	  is	  gratis.	  	  

Niet-‐Muzecollectievers	  zijn	  van	  harte	  welkom,	  zij	  betalen	  €	  40,-‐.	  	  
Geen	  les	  via	  Muzecollectief,	  maar	  wel	  lid	  van	  een	  Hafa	  vereniging?	  Dan	  krijg	  je	  op	  dit	  
bedrag	  50%	  korting,	  je	  betaalt	  dan	  dus	  slechts	  €	  20,-‐.	  Het	  verschuldigde	  bedrag	  dient	  
uiterlijk	  15	  mei	  te	  worden	  voldaan	  op	  rekeningnummer	  NL10TRIO0197626300	  t.n.v.	  
Muzecollectief	  Zutphen	  onder	  vermelding	  van	  “inschrijfgeld	  At	  the	  movies”.	  

	  



	  

Adressen	  

locatie	  Zutphen:	  Muzehof	  Coehoornsingel	  1	  Zutphen	  
locatie	  Lochem:	  Stadshuus	  Markt	  3	  Lochem	  	  
locatie	  Gorssel:	  Het	  Trefpunt	  Molenweg	  53-‐55	  Gorssel	  

	  

Verder	  belangrijk:	  

Bladmuziek	  krijg	  je	  tijdig	  via	  je	  docent	  om	  thuis	  in	  te	  studeren.	  
Neem	  je	  eigen	  lessenaar,	  voorzien	  van	  je	  naam,	  	  mee	  naar	  de	  repetities.	  	  
Over	  het	  concert	  krijg	  je	  t.z.t.	  meer	  informatie	  van	  je	  ensembleleider.	  

	  

Heb	  je	  ideeën	  voor	  decor	  of	  aankleding	  van	  je	  project?	  Laat	  het	  je	  ensembleleider	  weten!	  
Het	  toneelbeeld	  van	  elk	  onderdeel	  gaan	  we	  dit	  jaar	  zelf	  bepalen,	  dus	  alle	  creatieve	  inbreng	  
is	  welkom!	  (ook	  van	  ouders)	  

	  

De	  zomervakantie	  begint	  officieel	  op	  zaterdag	  9	  juli.	  Vanwege	  de	  36-‐wekenstructuur	  zal	  de	  
vakantie	  vaak	  al	  ingaan	  na	  de	  eindpresentaties	  op	  2	  juli.	  	  
Neem	  bij	  twijfel	  contact	  op	  met	  de	  eigen	  docent.	  	  

De	  docenten	  laten	  u	  tijdig	  weten	  wanneer	  de	  eerste	  les	  na	  de	  zomervakantie	  zal	  
plaatsvinden.	  Muzehof	  en	  Muzecollectief	  wensen	  alle	  leerlingen	  en	  hun	  familie	  een	  mooie	  
zomer!	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


