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Lessen
In 2019 volgden in totaal 42 leerlingen een muziekopleiding bij de Stichting. De leerlingen
zijn vaak al actiefin, of kunnen worden opgeleid om deel te nemen aan één of meerdere
orkesten van Sophia's Vereeniging, of andere gezelschappen zoals bijv. Muziekvereniging
Concordia in Loon op Zand.

Docenten
In 2019 heeft de Stichting te maken gehad met enkele docentwisselingen. Docente Femke
Vrencken stopte vanwege drukke werkzaamheden en studie bij Muziek bij de BSO en werd
opgevolgd door Evelien Wolting (docent blokfluit en bekend met het geven van muzieklessen
op basisscholen). Daarnaast is er in Wendy Lagerweij (conservatorium klarinet) een
klarinetdocent gevonden ter vervanging van Hadewych van Leeuwen. Yvonne Roth
(conservatorium saxofoon en tevens eigen muziekopleiding in Loon op Zand),
verving Oscar Trompenaars die stopte als saxofoondocent vanwege verhuizing naar het
buitenland. Tot slot heeft Niels de Waard het 'slagwerk stokje' in januari 2020 overgenomen
van Robin Muizer die na de examens stopte als docent bij onze opleiding. Alle nieuwe
docenten zijn door de leerlingen inmiddels goed ontvangen en hebben een mooie start
gemaakt.

Project Basisscholen
In maart/april werd het inmiddels niet meer weg te denken jaarlijkse project met de drie
basisscholen uit kerkdorp Loon op Zand georganiseerd. Alle groepen 5 van de basisscholen
maakten kennis met slagwerk en de groepen 6 mochten kiezen uit een aantal
blaasinstrumenten om daarop de eerste beginselen te leren. In de Wetering gingen twee
vakdocenten aan de 'slag' met de slagwerkers in spe. De blazers proefden intussen in kleine
groepen begeleid door een vakdocent aan het spelen van hun eerste melodieën. Op deze wijze
bereidden alle leerlingen zich enkele weken voor op hun hoogtepunt van dit project: de
afsluitende voorstelling in de Wetering voor alle ouders en belangstellenden.
Tijdens deze voorstelling kregen de muzikanten van iedere school volop aandacht omdat elke
groep een eigen nummer ten gehore bracht. Hun concert werd begeleid door beelden op de
beamer van de deelnemende leerlingen. De basisschoolleerlingen van groep 6 speelden
nummers uit de door Ivo Kouwenhoven voor dit project speciaal geschreven muziekwerken.
Zij konden daarmee als hoofdrolspelers, samen met Sophia's Opleidingsorkest, tijdens de
einduitvoering het door hun geleerde laten horen. De slagwerkers speelden geheel in stijl met
een top-40 nummer mee. Kortom een waar muziekfestijn in de Wetering, waar door kinderen
en ouders nog lang over gesproken werd.
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Examens /Samenwerking Muziekopleiding Kaatsheuvel
In 2019 was er een slagwerk- en een hobo-examen in Loon op Zand. Deze examens werden
met zeer goed gevolg afgelegd (cijfers 8,5 en dikke 9: dus met lof) Voorzitter van de
examencommissie en gecommitteerde was John Groeneveld (examenbureau Groeneveld). De
gecommitteerde voor het slagwerk was de heer Menno Bats. John Groeneveld verzorgt ook
de theorielessen en theorie-examens voor Loon op Zand en Kaatsheuvel. De samenwerking
met Muziekopleiding Kaatsheuvel rondom theorielessen en examens loopt erg plezierig. We
hopen de samenwerking met alle partijen nog jaren te kunnen blijven voortzetten.
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