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Natuurlijk Goeree-Overflakkee
in samenwerking met

Muziekschool Goeree-Overflakkee
MUZIEKTHEATER “VLIEG MET ME MEE…..”
INSTRUMENTEN ORIENTATIE - MUZIEKSCHOOLORKEST
WORKSHOPS O.A. MUZIEK EN SCHILDEREN
Muziek op het Erf komt mede tot stand door ondersteuning van de
Gemeente Goeree-Overflakkee, het Paul van Hessenfonds van de Lions club en de
Rabobank Goeree-Overflakkee.

KUNST – GALACONCERT - STREEKPRODUCTEN
THEETUIN –BOERENPICKNICK - PANNENKOEKEN
Voor info en aanmelding:
www.Natuurlijkgoereeoverflakkee.nl

PROGRAMMA

Natuurlijk Goeree - Overflakkee en
Muziekschool Goeree - Overflakkee
Een unieke samenwerking brengt dit jaar een bijzonder programma voor mensen die van
cultuur en natuur houden.
Op zaterdag 21 juni a.s. wordt er op Hofstede Lust en Last aan de Kokseweg 4 in
Sommelsdijk een dag georganiseerd waar muziek en andere cultuuruitingen centraal staan.
Natuurlijk Goeree - Overflakkee, dat al een aantal jaren dergelijke dagen organiseert, heeft
samen met de Muziekschool Goeree -Overflakkee deze dag opgezet.
's Morgens vanaf 10.30 uur zullen docenten van de muziekschool aanwezig zijn om uitleg te
geven over hun instrumenten en de manier van lesgeven. Het Muziekschoolorkest, dat
bestaat uit leerlingen van de Muziekschool, laat horen wat je op de Muziekschool kan leren.
Het ochtendprogramma duurt tot 12.30 uur.
's Morgens is het kijken en luisteren maar..... 's middags gaan we zelf aan de slag.
Docenten van de Muziekschool gaan dan workshops geven waaraan iedereen, die dat wil,
kan mee doen.
Een echt instrument vasthouden en daar geluid uit proberen te krijgen, dat is toch een
geweldige ervaring! En dan wordt er ook nog aan het eind van de middag een echt
galaconcert georganiseerd, waarin het geleerde in praktijk wordt gebracht.
Samen muziek maken daar kom je toch voor!

10.30 - 12.30 uur

Instrumenten oriëntatie Muziekschool
en Muziekschool orkest

12.30 - 13.30 uur

Boerenpicknick en pannenkoeken
voor de kinderen

13.30 - 14.30 uur

Muziektheater "VLIEG MET ME MEE"

Tijdens de dag staan er een aantal kramen met streekproducten. Ook zullen er
demonstraties gegeven worden door Kunstenaars, zoals: steenhakken en pastel tekenen.
De Kunstuitleen zal ook aanwezig zijn.
De theetuin is open vanaf 12.00 uur voor koffie/thee met appeltaart en voor de kinderen
een pannenkoek.

Trio Vidalita:
Marieke de Bruijn-viool Marjolein Bakker-piano Suze Stiphout-contrabas

Vlieg met me mee...
Is een kindervoorstelling waarin drie muzikanten een muzikale reis langs de aardbol
maken. Ze spelen muziek uit vele landen van de wereld en steeds vliegen ze naar een
ander land. Dat kan natuurlijk niet zonder het "vliegliedje", een liedje dat door alle
kinderen direct meegezongen kan worden. Ze horen de muziek van de Italiaanse
maffiaboeven en Spaanse stierenvechters en in Ierland dansen ze de jig! Door middel
van directe interactie met de musici, aansprekende liedjes en dans worden de
kinderen actief betrokken bij de voorstelling.
Leeftijd: vanaf 4 - 100 jaar
Duur: 50 minuten

14.45 - 15.30 uur

1ste workshop
Pauze

16.00 - 16.45 uur

2de workshop

17.00 uur

Gala uitvoering, 2 x

Workshops muziek: Harp, Slagwerk, Viool, Blokfluit, Zang
AMV, Trompet, Piano/Keyboard
Informatie over aanmelding kunt u vinden op de website:
www.NatuurlijkGoereeOverflakkee.nl

Workshops algemeen: schilderen, timmeren

