
Nieuwsbrief voor jeugdleden Muziekvereniging Con Amore

Speciale editie! Vanavond presenteren 
wij weer vol trots Concerto Grosso!
Trots omdat wij weer 7 leerlingen 
hebben mogen laten kennis maken 
met muziek en onze muziekvereniging. 
En trots omdat wij ons als complete 
vereniging aan jullie mogen 
presenteren. Het orkest, samen met 
ons tweede orkest Wit Lof, onze 
leerlingen en AMV’ers!

AMV leerlingen, geslaagd!
De afgelopen weken hebben we weer  
7 leerlingen mogen begeleiden tijdens de 
AMV cursus. En natuurlijk zijn zij allemaal 
geslaagd! De meeste leerlingen hebben 
er dan ook veel zin in om verder te gaan 
op een instrument. Klarinet, saxofoon, 
dwarsfluit, trompet. Ze mogen tijdens  de 
snuffelcursus gaan kijken welk instrument 
zij het leukste vinden. Heel veel plezier 
en van harte gefeliciteerd!

Muziek op school
Een paar weken geleden besteedde 
De Wereld Draait Door uitgebreid aan 
kinderen die een muziekinstrument 
bespelen. De moeite waard om terug te 
kijken op http://dewerelddraaitdoor.vara.
nl/media/353049 .
Ook Con Amore wil graag dat zoveel 
mogelijk kinderen ervaren hoe leuk het 
is om een muziekinstrument te kunnen 

spelen en vooral om dat 
samen te doen met anderen.
Daarom hebben we samen 
met basisschool SamSam 
een subsidie aangevraagd 
bij de regering om in alle 
klassen muzieklessen te 
gaan geven. De bedoeling is 
dat alle kinderen vanaf groep 
5 op een muziekinstrument 
gaan spelen. Binnenkort 
horen we of onze aanvraag 

wordt goedgekeurd en dan gaan we aan 
de slag vanaf het nieuwe schooljaar.
Verder zijn we met Wit Lof uitgenodigd 
om samen met het Gelders orkest een 
concert te gaan geven, samen met 2 
andere opleidingsorkesten.  Dat is op 
15 oktober (middag repeteren en avond 
uitvoering).  
Zet dat alvast in je agenda, want dat mag 
je niet missen!! Binnenkort zullen we hier-
over meer kunnen vertellen. 

Play in at the movies
Vanwege het 100-jarig jubileum 
organiseert Harmonie St. Caecilia in 
Doornenburg op 28 maart een Play-In 
voor jeugdige muzikanten. De hele dag 
zal er muziek gemaakt worden en als 
afsluiting zal er ‘s middags een concert 
zijn voor familie en vrienden. Het lijkt ons 
leuk om hier samen naartoe te gaan. Lijkt 
dit jou ook leuk, stuur dan een mailtje 
naar: conamore_opleiding@live.nl. 
Deelname is gratis. 

Agenda 

26 februari Concerto Grosso,  
Schakel Oosterhout, 18.45 uur
6 maart Repetitiedag (orkest)
9 april Galaconcert
26 april Koningsdag, 
 rondtocht Slijk Ewijk, 9.00 uur
4 mei Dodenherdenking in  
Slijk Ewijk (orkest)
28-29 mei Reis naar Usingen
5 juni Jeugduitje
19 juli 4-Daagse, concert  
Café Merkus, Oosterhout
15 oktober  Soundtrip XXL met  
Het Gelders Orkest (jeugd)
xx december  Winterconcert

In deze Nieuwsbrief:
➜ AMV leerlingen, geslaagd
➜ Muziek op school
➜ Play in at the movies
➜ Gala concert 2016
➜ Reis naar Usingen
➜ Jeugduitje 5 juni

Lieke Frissart
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Gala concert 2016
Op 9 april presenteren wij weer een 
fantastisch concert. Samen met het 
koor EnJoy uit Driel zullen wij onder het 
thema “Windows of the World” een heel 
divers programma presenteren. Natuurlijk 
nodigen wij jullie allemaal van harte uit 
om te komen luisteren en kijken. Want 
niet te vergeten Wit Lof doet natuurlijk 
ook mee.

Reis naar Usingen
In het weekend van 28-29 mei gaan 
wij met onze muziekvereniging naar 
Usingen. Deze reis is in het kader van 
een culturele uitwisseling (jumelage) 
tussen Gemeente Over-Betuwe en 
partnergemeente Usingen (in de buurt 
van Frankfurt). Wij gaan samen met 
het koor Enjoy uit Driel. Daar geven wij 
op zaterdagavond een concert en op 
zondagochtend spelen we in de kerk 
tijdens een kerkdienst. 

Jeugduitje 5 juni
Het duurt nog even, maar schrijf deze 
datum alvast in je agenda. Zondag 5 juni 
gaan we weer gezellig op jeugduitje. Heb 
je nog een goed idee voor deze dag, laat 
het ons weten!

Windows 
  of the 
    World

Muziekvereniging 
Con Amore
Galaconcert  

     Zaterdag    
         9 april 2016
              20.00 uur
             Dorpshuis De Schakel Oosterhout

            M.m.v. 
 Koor Enjoy Driel
       & Wit Lof

 Entree: € 12,50
incl. koffie

volg ons op facebook
of kijk op onze website www.conamore-oosterhout.nl
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