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Muziek als een olievlek over de stad verspreiden

Vers van de pers
De tiende vestingloop is daar, dat stemt mij zeer tevree
Tien stuks, knalhard, dat schiet goed op, daar kan de stad wat mee
Wát zegt u: gaan ze rénnen? Dat ‘k me zo vergissen kon
Want ik dacht bij een ‘vestingloop’ vooral aan een kanon

Leren door te musiceren

@EmielBootsma - emiel.bootsma@kpnmail.nl
Uniek wandelen in ’s-Hertogenbosch: www.stadswandelingoprijm.nl

‘s-HERTOGENBOSCH - De jazzwerkplaats bestaat bijna 25 jaar
en heeft zich in de loop der jaren
ontwikkeld tot een muziekwerkplaats waar jong en oud met veel
plezier musiceren. Het is een
unieke formule in Nederland waar
beginners, gevorderden en professionals het podium opzoeken
om muziek te maken. Instrumentaal of vocaal door middel van
workshops en masterclasses.
“Door muziek met elkaar te maken, leer je enorm veel en heb je
de complete ervaring op het gebied van musiceren”, vertelt Jeroen Doomernik, oprichter van de
Jazzwerkplaats. “Daarnaast is het
ook veel leuker om meteen vanaf
het begin de praktijk te ervaren in
plaats van noten te leren tussen
vier muren.”
“Jazz in Duketown is een prachtig
podium voor de muzikanten van de

Jazzwerkplaats. Op het museumplein en het kerkplein spelen ze
drie dagen lang de sterren van de
hemel. Ik vind dat prachtig om te
zien. Als het over de toekomst van
de Jazzwerkplaats gaat dan heb je
het natuurlijk over de jeugd. Muziek moet doorgegeven worden en
daarin heeft de Jazzacademy voor
jongeren vanaf vijftien jaar en de
Junior Jazzacademy voor kinderen
van tien tot vijftien jaar, een grote
functie. De academies richten zich
op talentontwikkeling voor kinderen en jongeren. Op een speelse
manier maken ze kennis met muziek en leren ze in een band musiceren. Uiteindelijk kunnen degenen die verder willen doorstromen
naar het conservatorium. Er zijn inmiddels al verschillende jongeren
doorgestroomd naar het conservatorium Daarnaast worden er verschillende workshops aangeboden
waar mensen aan kunnen deelne-

Reinier van Arkel zoekt vrijwilligers
REGIO - Binnen de Reinier van Arkel groep is gekozen voor de inschakeling
van vrijwilli¬gers. Veel vrijwilligers zijn actief op verschillende locaties waar
mensen die psychisch kwetsbaar zijn wonen, of werken. Om in te kunnen
gaan op nieuwe vragen, zonder de huidige groep vrijwilligers te overvragen,
wordt er gezocht naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Momenteel is er
dringend behoefte aan nieuwe chauffeurs die op dinsdag of vrijdag beschikbaar zijn om de deelnemers aan de wandelgroep van ‘s-Hertogenbosch naar de Vughtse bossen te brengen. De voorkeur gaat uit naar een
chauffeur die het leuk vindt om ook mee te wandelen. Een activiteitenbegeleidster is daarbij altijd aanwezig. Ook vrijwilligers die het leuk vinden om
in de winkel/ cadeaushop op het Zorgpark Voorburg in Vught te werken
zijn van harte welkom. In de winkel worden zelfgemaakte producten verkocht van voornamelijk hout en keramiek. De winkel is voor veel klanten
een ontmoetingsplek waar zij ook een kopje koffie kunnen drinken op het
terras met uitzicht op de kinderboerderij. Ze zoeken vrijwilligers die flexibel
en creatief zijn en graag samen willen werken in een team. Er is een fijne
werksfeer, voldoende aandacht voor begeleiding en scholing en aan vrijwilligers wordt een redelijke reiskostenvergoeding geboden. Voor meer informatie mail naar vrijwilligerswerk@RvAgroep.nl of bel 073-6876666.

Open dagen Turkse culturele stichting
‘s-HERTOGENBOSCH - Op 23, 24 en 25 mei van 11.00 uur tot 20.00 uur
houdt de Turkse culturele stichting aan de Schutskampstraat 9 zijn jaarlijkse open dagen. Er is een braderie, u kunt deelnemen aan een rondleiding
door de moskee en heerlijk eten tegen een kleine vergoeding. Voor de kinderen zijn er springkussens, schminken en pony rijden.

Excursie Loonse en Drunense Duinen
REGIO - Op zaterdag 23 mei organiseert Natuurgroep Gestel een excursie
naar de Loonse en Drunense Duinen onder leiding van ‘De Brand kenner’
Léon Michielse. De wandeling start bij café ‘t Gommelen. Het is verstandig
om stevige (wandel)schoenen aan te trekken omdat niet alle paden mooi
effen zijn. Vertrekken om 9.00 uur vanaf gemeenschapshuis De Huif te SintMichielsgestel, men gaat carpoolen. Rond 12.30 uur is men weer terug in
Sint-Michielsgestel. Deelname is gratis behoudens een bijdrage in de reiskosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel van de
Langenberg, tel. 06-22432941 of mail michel.langenberg@home.nl.

Aanschuifdiner ‘primeurs’
HAAREN - De eerste prille producten komen van de koude grond; heerlijk,
knisperend vers. Daarmee maakt Joost van Roosmalen van D’n Ark de lekkerste gerechten. Om de lente te vieren, besloten Tuinderij de Es en Joost een
unieke maaltijd samen te stellen op basis van de oogst van de dag. Op 22 mei
kunt u aanschuiven. Tuinderij de Es is een bijzonder vormgegeven tuinderij
waar al 34 jaar biologische groenten, fruit, eetbare bloemen en kruiden worden geteeld. U krijgt een rondleiding door de tuin en even later vindt de producten terug op uw bord. Meer informatie vindt u op www.tuindees.nl/agenda. De kosten voor het diner (inclusief rondleiding en drankjes) bedragen 35
euro p.p. Wel van te voren opgeven via info@tuindees.nl of via de website.

De Jazzacademie richt zich op talentontwikkeling bij kinderen en jongeren

men. Improviseren, experimenteren en leren zijn kernbegrippen die
in de workshops vaak terugkomen.
Op dit moment ben ik bezig om te
onderzoeken of we een educatief
muziekprogramma op scholen
kunnen ontwikkelen. Scholen zijn
prachtige podia waardoor we de
sessies en concerten kunnen uitbreiden met schoolconcerten.
Naast de Toonzaal, het B-There festival en Jazz in Duketown zijn we altijd op zoek naar meer podia waar
muzikanten kunnen optreden.”
Muziek doorgeven

“Wij zijn gevestigd in het artuarium
(het voormalig mortuarium van het
oude GZG ziekenhuis. Maar eigenlijk gaat het niet zozeer om de fysieke plek die we hebben. Wij willen

dat muzikanten elkaar vinden en
samen formaties vormen. De muziek moet zich eigenlijk als een olievlek over ‘s-Hertogenbosch en de
regio verspreiden. Zo bedienen we
niet alleen de muzikanten maar ook
de luisteraars. De stad wordt levendiger met meer podia en meer optredens. Op die manier leveren we
een belangrijke bijdrage aan het
muziekklimaat in de stad. Dat doen
we allemaal op vrijwillige basis. We
krijgen een kleine subsidie voor de
locatie waar we zitten en het instrumentarium. Verder werken we met
een vast team van zes vrijwilligers
en werken we samen met professionele workshopleiders uit heel Nederland. We proberen de Jazzacademy steeds meer te wortelen in de
stad zodat er meer vastigheid komt
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voor de toekomst. We zijn voor veel
collega’s in Nederland een voorbeeld van hoe je muziek door kunt
geven aan de volgende generaties.
Die functie willen we graag behouden. De tijd van eerst muziekdiploma’s behalen en dan pas spelen is
voorbij. De tijd van improvisatie en
leren door te doen is aangebroken.
Iedereen die met muziek bezig is en
geïnteresseerd is kan bij ons een
kijkje komen nemen. Ook op de site
is veel informatie terug te vinden.
Bij ons kan iedereen die verder wil
in de muziek meedoen.”
Voor meer informatie kijk op
www.jazzwerkplaats.nl of www.jazzacademy.nl. Hier vindt u ook de tijden terug van de optredens tijdens
Jazz in Duketown.

