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       Aan alle blokfluitdocenten  
       in de regio Gelderland/Utrecht 
 
 
 

    Arnhem, 3 maart 2003, 
Geachte collega’s, 
 
Het verheugt mij te kunnen meedelen dat er dit jaar weer een  blokfluitorkestdag voor 
kinderen wordt georganiseerd. De inhoud van deze dag is in opzet gelijk aan de dag die door 
Marjo Disseldorp is georganiseerd op 20 april 2002. De Blokfluitorkestdag Gelderland  
zal weer plaatsvinden in het Domein voor kunst en cultuur te Arnhem (muziekschool) in de 
Weverstraat 16 (6811 EL) op zaterdag 17 mei 2003 van 10.00-17.00 uur. 
 
doel 
Het doel van deze dag is kinderen die blokfluit spelen gelegenheid bieden in een groot 
ensemble samen te spelen en ze de kans te geven het eindresultaat te laten horen aan hun 
familie/vrienden in een afsluitend concert. Nieuw dit jaar is een derde groep, tussen de 
beginnende en de gevorderde groep in. Er wordt gestreefd naar een gemiddelde bezetting van 
tenminste 20 kinderen per groep. De dag is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd 
van 7 (groep 4) tot 18 jaar. 
 
De docenten zijn: 
1. Beginnersgroep o.l.v. Marjo Disseldorp. Marjo is als privédocente blokfluit gevestigd in  
    Arnhem en heeft veel ervaring in het werken met jonge kinderen. Daarnaast is zij als  
    uitvoerend musicus actief op blokfluit, trekharmonica en accordeon. 
 
2. Meer gevorderde groep o.l.v. Ineke Tegelaar. Ineke is als docente verbonden aan het               
    Domein voor kunst en cultuur Arnhem en is daar tevens hoofd afdeling klassieke muziek.  
    Zij heeft zeer veel ervaring in het werken met grote ensembles.                
     
3. Gevorderde groep o.l.v. Henriëtte Bakker. Henriëtte is als barokfagottiste en blok-  
    fluitiste in tal van gerenommeerde ensembles en orkesten werkzaam. Zij gaf masterclasses                       
    in onder meer Frankrijk en Israël. Daarnaast geeft zij privélessen barokfagot en blokfluit in  
    Arnhem. 
 
indeling in de groepen 
De indeling van uw leerlingen in de drie groepen is iets wat u als docent het beste zelf kunt 
bepalen. Als leidraad hieronder een korte omschrijving van de niveaus : 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
niveau groepen 
1. Is bedoeld voor beginnende spelers. In de muziek komt sporadisch een hoge e’’ en 
fis’ voor. Geen bes’. De ritmes zijn niet complex. Leuke volksmuziek uit alle landen met 
aanstekelijke ritmes! De muziek is twee, drie of vierstemmig. Voor de tweede en derde stem 
is zeker een rol weg gelegd voor jonge sopraanblokfluiters die eens de tenor of alt willen 
bespelen!  
 
2. In deze groep is het voor sopraanblokfluitspelers noodzakelijk ook de hoge noten te kunnen 
spelen en de bes’, fis’ en een keer de es’’. Hier kunnen de beginnende alt- en tenorblokfluit-
spelers met enige ervaring in samenspel aan hun trekken komen! De muziek is zeer 
gevarieerd: volksmuziek uit Europa en Israël en dansmuziek in modernere zetting. De muziek 
is drie- tot vierstemmig, met steeds een stem voor tenor- en altblokfluit.  
 
3. De gevorderde groep heeft als thema: “evergreens”! Zoals de Kindersymphonie, de Tango 
voor Maxima, The little negro van Debussy en nog veel meer. De bezetting is steeds: sopraan, 
alt, tenor en bas (behalve de Tango voor Maxima (a-t-b). Genoeg uitdaging voor de 
gevorderde leerlingen. Ook aantrekkelijke partijen voor alt, tenor en bas! 
 
bijzonder lunchpauzeconcert 
De gambist en blokfluitist Jan Goorissen zal een lunchpauzeconcert geven van 13.15-13.45 
uur, waarin hij de mogelijkheden die de moderne blokfluit biedt voor jazz-, pop- en moderne 
muziek zal laten horen. 
 

dagindeling 
10.00-10.30 uur  aankomst  
10.30-12.45 uur  samenspelen (met kleine pauze) 
12.45-14.00 uur              lunchpauze  
13.15-13.45 uur  lunchpauzeconcert door Jan Goorissen (grote zaal) 

14.00-15.00 uur  samenspelen 
15.00-15.30 uur  pauze en ontvangst van publiek 
15.30-16.30 uur  concert door de kinderen (grote zaal) 
 
spelregels 
Zorg dat u uiterlijk 10.15 uur binnen bent, zodat de docenten echt om 10.30 uur kunnen 
beginnen. Bij de ingang staat een bord waar de lokalen zijn en er is iemand aanwezig om u de 
weg te wijzen. De organisator en de drie docenten kunnen tijdens de pauzes niet alle kinderen 
in de gaten houden, wij gaan er daarom vanuit dat u ze zelf in de gaten houdt.  
In de lunchpauze zal er met de hele groep worden geluncht in de kleine balletzaal. Hier 
kunnen de kinderen ook een film kijken. Het lunchpauzeconcert is uiteraard facultatief, maar 
zeer de moeite waard! Ouders zijn van harte welkom op het slotconcert en het lunchpauze-
concert. In de grote zaal van het Domein is echter beperkt plaats. Zorg dat u op tijd aanwezig 
bent. 
 
meenemen 
Instrument(en), muziekstandaard, bladmuziek en een lunchpakket. Voor drinken wordt door 
ons gezorgd. 
 
 
 



 
 
 
 
 
kosten en inschrijving 
Deze dag kost € 12,50 per kind. De inschrijving gaat dit jaar als volgt. U ontvangt een 
inschrijvingsformulier waarop u het aantal leerlingen kunt invullen per groep. Dit formulier 
dient door u te worden ondertekend en opgestuurd te worden naar onderstaand adres, e-mailen 
mag ook. De leerlingen betalen rechtstreeks aan de docent. Zodra de betaling binnen is op 
postbanknummer 6167977 t.n.v. S.B. d’Hont te Arnhem, onder vermelding van 
blokfluitorkestdag 2003 plus het aantal leerlingen, ontvangt u voor elke leerling de muziek. 
U mag de boekjes ook bij mij komen ophalen en contant betalen. Dit jaar is de muziek per 
groep gebundeld. Uiteraard is wisselen naar een andere groep ook later nog mogelijk. Dit zal 
met name het geval zijn tussen groep 1 en 2. U ontvangt van mij op verzoek een extra 
exemplaar van de muziek. Iedereen wordt verzocht uitsluitend uit de bundels te spelen. De 
docenten betalen geen inschrijfgeld, maar ontvangen wel een exemplaar van de muziek. 
Mocht een leerling om financiële leerlingen niet mee kunnen doen, neemt u dan contact met 
mij op.  
 
subsidie 
Deze dag wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de  
ERTA (European Recorder Teacher’s Association). 
 
Indien u nog vragen heeft kunt u contact met mij opnemen. 
 
Ik wens u vast veel plezier met de voorbereidingen en hoop u met veel leerlingen 
op 17 mei te mogen begroeten, 
 
met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Sabine d’Hont 
Da Costastraat 8 
6824 NV  ARNHEM 
telefoon 026-3611368 
e-mail: sabine.dhont@planet.nl 
  


