NIEUWSBRIEF dec. 2021
Beste allemaal!
Hierbij de vierde nieuwsbrief van het seizoen met feiten en weetjes!
Kerstsamenspel voor volwassenen
Tijdens de laatste repetitie voor de kerstvakantie met het dwarsfluitensemble voor
volwassenen ’t Ansambol, is er gelegenheid voor volwassenen om mee te doen als je ooit
dwarsfluit hebt gespeeld. Een leuke manier om kennis te maken’.
Wanneer?
Tijd?

Zaterdag 18 december a.s.
Inloop is om 12.30 uur, repetitie van 12.45-13.45 uur.

De repetitie vindt plaats bij CC Jan van Besouw in lokaal 2010 waar we voldoende afstand
van elkaar kunnen bewaren.
Kosten voor niet-leden van ’t Ansambol bedragen € 5,---.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website (onder tabblad contact).
Workshop Dwarsfluit
Op 14 januari is er een Workshop Dwarsfluit van 14.00-14.45 uur voor kinderen uit groep
4-6. Ken je iemand die graag eens de dwarsfluit wil proberen, dan kan hij/zij zich
aanmelden via Sjors Sportief: https://www.sjorssportief.nl/activiteit/212635/dwarsfluit
Bladmuziek Merry Christmas
Elton John en Ed Sheeran hebben een nieuw kerstlied uitgebracht. Je vindt een stukje van
de bladmuziek in deze nieuwsbrief. Ook is deze meegestuurd in de mail bij deze
nieuwsbrief.
Wijzigingen activiteiten
Helaas kon het Sinterklaasconcert niet doorgaan en gaan ook de kerstconcerten en
Moonlight niet door wegens coronaregels.
De fluitdag is veiligheidshalve verzet. 6 Februari komt dus te vervallen, de nieuwe datum is
nu zondag 26 juni! Noteer deze dus in je agenda!
Cadeaubonnen
Wil jij iemand verrassen met bijvoorbeeld een proefles, 10 of meer lessen of een pakket
op maat? Je kunt een cadeaubon aanschaffen die twee jaar lang geldig blijft.
Leuk idee voor de feestdagen toch?!

Feestdagen cadeau-ideetjes
Met het oog op de feestdagen, of als je iets zoekt voor een verjaardag, mag je altijd
vragen stellen voor cadeautips! Denk bijv. eens aan een duimsteun, een kettinghangertje,
dwarsfluitstandaard of fluittas. Ook kun je advies krijgen voor een geschikt nieuw
fluitboek!
Corona-maatregelen
Met de nieuwe regels is het tijdelijk niet meer mogelijk om les te volgen na 17.00 uur. Het
is gelukkig gelukt om voor iedereen een andere tijd te vinden. Dankjulliewel voor je
flexibiliteit hierin.
Leerlingen op dinsdag en vrijdag hebben gewoon les bij CC Jan van Besouw.
Leerlingen die tijdelijk op woensdag komen, volgen hun les in de Molenstraat.
Een QR-code en mondkapje zijn verplicht wanneer je CC Jan van Besouw binnengaat.
Indien het niet noodzakelijk is bij de les aanwezig te zijn, is het verzoek om tijdelijk de
lessen niet bij te wonen, zodat we het aantal personen in het lokaal beperken en veilig
afstand kunnen houden.
Tijdens de lessen zullen we nog steeds voorzichtig zijn i.v.m. de aerosolen die we
uitblazen. Laat het a.u.b. even weten als je verkoudheidsklachten hebt, ook al ben je
negatief getest.
Heb je klachten waardoor je niet naar de les kunt komen, zit je in quarantaine of kun je de
les niet fysiek volgen omdat je geen geldig coronatoegangsbewijs hebt, dan mag je de les
online volgen zodat deze niet hoeft te vervallen. Laat je dat tijdig weten, zodat de
verbinding op tijd tot stand gebracht kan worden?
Afmeldingen
Mocht je een keertje verhinderd zijn, geef dat dan liefst z.s.m. door.
De lessen hoeven niet ingehaald te worden, maar waar mogelijk wordt dat wel
geprobeerd. Hoe eerder je het doorgeeft, hoe meer kans dat je met iemand kunt ruilen
die ook niet op de eigen lestijd kan in die week.
Dwarsfluitonderhoud
Wil je je fluit eens na laten kijken of laten opknappen dan kun je daarvoor goed terecht bij:
Willemijn van Baar/Fluitstudio Pan in Esbeek: telnr 013 505 4839
Cilia van Uffelen in Someren: telnr 0493 490 472
Jeugdpagina Nederlands Fluit Genootschap (NFG)
Bij het Nederlands Fluit Genootschap (NFG) kun je een keer in de spotlight staan. Zij hebben
een jeugdpagina met o.a. elke maand de rubriek FLUITLEERLING VAN DE MAAND. Zo word je
nog eens een echt beroemde fluitist(e) in heel Nederland! www.nfg-fluit.nl/jeugd
Wil je daar eens aan meedoen, laat het dan even weten, dan neem ik contact met hen op.

Activiteiten Agenda (o.v.b.)
18 dec.

Samenspel kerstmuziek voor volwassenen
12.45-13.45 uur (inloop 12.30 uur)
CC Jan van Besouw, ruimte 2010.
Fluitdag

26 juni ’22
8 juli ’22

Voorspeelavond Foyer JvB
19.00 uur

Planning schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

25 t/m 31 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
28 februari t/m 6 maart 2022
18 april 2022
25 april t/m 8 mei 2022
26 mei 2022
6 juni 2022
25 juli t/m 4 sept 2022

Oktober 2021

LESDATA
DINSDAG
5-12-19

VRIJDAG
1-8-15-22

November 2021

2-9-16-23-30

5-12-19-26

December 2021

7-14-21

3-10-17

Januari 2022

11-18-25

14-21-28

Februari 2022

1-8-15-22

4-11-18-25

Maart 2022

8-15-22-29

11-18-25

April 2022

5-12-19

1-8-15-22

Mei 2022

10-17-24-31

13-20-27

Juni 2022

7-14-21-28

3-10-17-24

Juli 2022

5

1-8-15

Data ‘t Ansambol
BLOK 1

BLOK 2

10-24 september 2021
1-15 oktober 2021
5-19 november 2021
3-17 december 2021
14-28 januari 2022

11-25 februari 2022
11-25 maart 2022
8-22 april 2022
13-27 mei 2022
10-24 juni 2022

Kerstmuziek meespelen voor NPO4
Wil jij meespelen met het Maatwerkorkerst van NPO 4?
Klik op deze link en daar vind je de uitleg en bladmuziek.
Als je jezelf opneemt en de audio-opname instuurt, wordt deze gemonteerd afgespeeld
op 24 december in het programma Maatwerk.
Een leuke kans om als fluitist op de radio te komen!
TikTok
Nóg een leuke uitdaging vind je op TikTok.
De bedoeling is om het muziekstuk The Snowman – Sia zo lang mogelijk door te spelen,
dus zonder tussendoor te ademen.
Maar het kan natuurlijk ook gewoon leuk zijn om het zo te fluiten
https://www.tiktok.com/@katieflute/video/7037943055202225455?lang=en&is_copy_url=
1&is_from_webapp=v1
Voorbeeld bladmuziek (niet eenvoudig met 5 mollen!) vind je o.a. op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=5exP1RyDaN0
Merry Christmas (Elton John en Ed Sheeran)

Volledige versie zit als bijlage bij de mail met deze nieuwsbrief

Fijne feestdagen toegewenst!

