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Lessen
In 2018 volgden in totaal 39 leerlingen een muziekopleiding. Hiervan hadden 24 leerlingen
individueel les op een instrument en 15 leerlingen volgden Muziek bij de BSO. De leerlingen
die les hebben op een instrument zijn vaak al actief in, of kunnen worden klaargestoomd om
deel te nemen aan één of meerdere orkesten van Sophia's Vereeniging in Loon op Zand, maar
ook voor andere gezelschappen zoals bijv. Muziekvereniging Concordia.

Docenten
Muziek bij de BSO kende een docentenwisseling. Docente Beppie Schalken moest vanwege
drukke werkzaamheden stoppen en werd opgevolgd door Femke Vrencken (docent muziek en
bijna klaar met de Pabo). E r moest een nieuwe klarinetdocent worden aangetrokken omdat er
twee klarinetleerlingen bij kwamen. Hadewych van Leeuwen geeft nu de klarinetlessen.
Harmen Klomp stopte als saxofoondocent en werd opgevolgd door Oscar Trompenaars. Alle
nieuwe docenten zijn door de leerlingen goed ontvangen en hebben een mooie start gemaakt.

Basisscholen project
In maart^april werd het jaarlijkse basisscholenproject georganiseerd samen met de drie
basisscholen uit kerkdorp Loon op Zand. De groepen 5 van de basisscholen maakten kennis
met slagwerk en de groepen 6 kozen hun instrument om de eerste beginselen van een
blaasinstrument te ervaren. Na de introductie les volgden drie lessen in de Wetering waarbij
twee slagwerkdocenten aan de 'slag' gingen met de slagwerkers in spe. De blazers mochten in
kleine groepen met een docent proeven aan zelf muziek maken. Op deze wijze bereidden alle
leerlingen zich voor op hun hoogtepunt van dit project: de afsluitende voorstelling in de
Wetering voor alle ouders en belangstellenden.
Tijdens deze voorstelling krijgen de muzikanten van iedere school volop aandacht omdat elke
groep een eigen nummer ten gehore brengt (tegelijkertijd wordt via een beamerpresentatie
getoond welke leerlingen meedoen). We investeerden voor de blazers in een compositie van
Ivo Kouwenhoven, die Sophia's Funk componeerde voor de basisschoolleerlingen. Zij
konden daarmee als hoofdrolspelers, samen met Sophia's Opleidingsorkest, tijdens de
einduitvoering hun geleerde laten horen. We beschikken nu over 3 geschikte composities voor
de leerlingen van de basisscholen, genoeg om voorlopig vooruit te kunnen. De slagwerkers
speelden met een top-40 nummer mee. Kortom een waar muziekfestijn in de Wetering.

Examens/Samenwerking Muziekopleiding Kaatsheuvel
Natuurlijk waren er ook examens in 2018. Dit jaar alleen slagwerk examens in Loon op Zand.
Voorzitter was weer John Groeneveld (examenbureau Groeneveld) en gecommitteerde voor
de slagwerkers is de heer Menno Bats. De heer Groeneveld verzorgt ook de theorielessen voor
Loon op Zand (en Kaatsheuvel). De samenwerking met Muziekopleiding Kaatsheuvel

rondom theorielessen en examens loopt erg plezierig. We hopen dat nog jaren te kimnen
blijven doen.
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