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Van de directie 
Het voorjaar is weer in alle vormen merkbaar, de 1e 
krokussen zijn gesignaleerd, asperges staan weer op 
het menu en ook Boogie Woogie zet de eindspurt naar 
de zomer in. Deze periode is altijd gezellig druk, met 
de balletvoorstelling, examens, de zomerconcerten en 
ons Open Huis. Ook is er veel aandacht voor de AVG, 
ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Ook wij dienen aan deze nieuwe wet te voldoen. Het 
gaat er hierbij bijvoorbeeld om welke gegevens wij 
registreren en met welk doel. We zullen u hier 
uitgebreid over informeren. 
 

Aanmeldingen 2018-2019 - Nieuwe tarieven  
Een van de 1e veranderingen die u merkt van de nieuwe AVG regels betreft de nieuwe 
aanmeldingen. Leerlingen worden gevraagd om toestemming te geven om informatie te bewaren. 
Het gaat dan om adres- en bankgegevens, maar ook om publicatierecht van bv. opnames die binnen 
Boogie Woogie gemaakt worden. 
Voor de aanmeldingen gelden nieuwe tarieven. In de afgelopen jaren hebben we verhoging van de 
cursuskosten zo beperkt mogelijk gehouden. Helaas zijn we dit jaar genoodzaakt om, in verband 
met de stijgende kosten (o.a. prijsindex en verplichte CAO salaris stijgingen), de tarieven met 5% te 
verhogen. 
 

Magische balletvoorstelling “In de Etalage” 
Afgelopen woensdagavond 11 april werd in Theater de Storm de tweejaarlijkse uitvoering van de 

ballet- en dansafdeling van Boogie Woogie gehouden.  
De titel van deze voorstelling, "In de Etalage", dekte de lading 
volledig. Thema’s als Zwart, Wit, Zigeuners, Argentijns stonden 
letterlijk in de etalage. De dans werd afgewisseld met 
instrumentale intermezzi door fluit, viool en gitaarleerlingen. 
Het samengaan van ballet, dans en muziek was een lust voor 
het oog, ondersteunt door prima belichting en geluid. Een groot 
compliment voor de leerlingen en docenten, ondermeer van het 
bestuur van Boogie Woogie, is daarom zeker op zijn plaats. Milly 
Klein werd daarom op het eind van de avond terecht in de 
bloemen gezet.  

De wijze waarop zij deze voorstelling met haar enthousiasme en creativiteit vorm heeft weten te 
geven, een productie waarvoor de voorbereidingen al zijn gestart vorig jaar september, dwingt 
respect af.  
 

Examens in week 15 
In de week van 9 t/m 14 april zijn er weer examens afgenomen bij Boogie Woogie. Dit jaar waren er 
33 kandidaten voor A, 30 voor B, 11 voor C en 4 voor D. Allemaal zijn ze geslaagd waarvan zelfs 2 
met lof. Een D examen is uitgesteld. Op donderdag 19 april ontvingen de muzikanten hun diploma in 
een goed gevulde concertzaal van Boogie Woogie.  
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Openbare D  examens 
Op maandag 28 mei, aanvang 19.30 uur, laten de D examen kandidaten zich horen samen met de 
orkesten waarin zij spelen. 
 

 Lot Winkelhorst, klarinet, met Concordia Kotten 
 Frank Pardijs, euphonium, en Tim Meulenbeld, trompet, met Koninklijke Winterswijksche 

Orkest-Vereeniging 
 Majbritt Westhoff, hobo, met Muziekvereniging Excelsior Winterswijk 
 Jochem de Lange, trompet, met Muziekvereniging Groenlo 

 
 

Open Huis / inloop op locaties  
Jaarlijks vindt ons Open Huis plaats op de hoofdlocatie in 
Winterswijk, dit jaar op zaterdagmiddag 26 mei van 13.00-
16.00 uur. Als nieuw onderdeel van deze middag willen we 
een workshop organiseren rond een specifiek instrument. Als 
deze activiteit aanslaat wil Boogie Woogie hier een 
terugkerend item van maken en steeds een ander 
instrument/ discipline aandacht geven. Na een enquête bij de 
muziekverenigingen is er dit jaar voor gekozen om trompet 
en bugel in de schijnwerpers te zetten. 
 
Voorafgaand aan dit Open Huis willen wij dit jaar starten met 
inloopavonden in de gemeenten Aalten en Oost Gelre. Potentiële leerlingen krijgen de mogelijkheid 
om kennis te maken met de mogelijkheden t.a.v. muzieklessen. In de gemeente Aalten is de 
inloopavond op donderdag 17 mei a.s. van 18.30 – 19.30 uur. Locatie is De Hofnar aan de Polstraat 
7 te Aalten.   
In de gemeente Oost Gelre is de inloopavond op woensdag 16 mei a.s. van 18.30 – 19.30 uur. 
Locatie is de dépendance van Boogie Woogie aan de Patronaatsstraat 29 te Lichtenvoorde 
 

Project ‘Muziektheater maak je samen’ in volle gang! 
Het project ‘Muziektheater maak je samen’ is in volle gang.  Er wordt hard gewerkt om twee mooie 
uitvoeringen tot stand te brengen. Deze staan gepland op vrijdagavond 1 juni (in concertzaal Boogie 
Woogie) en zondagmiddag 3 juni (locatie nog niet definitief). 
 
Dat het muziektheater voorziet in een behoefte blijkt uit een reactie van een van onze partners, De 
Lichtenvoorde (Perron 8):  
Marloes van den Berg:  “Het theaterproject is een groot succes! Dankzij het theaterproject hebben 

ruim 20 mensen met een beperking kennis gemaakt met muziektheater, waarvan 12 deelnemers 

iedere week weer genieten van hun nieuwe vrijetijdsbesteding. Dankzij het muziektheater zijn er 

nieuwe vriendschappen ontstaan en hebben de deelnemers buiten de woensdagavonden om ook 

contact met elkaar. Deze vorm van vrijetijdsbesteding draagt bij aan het ervaren van kwaliteit van 

bestaan van deze deelnemers. Nathalie komt met regelmaat even bij mij op kantoor; “Marloes; 
morgen is er weer muziektheater he?!”Naast het grote enthousiasme van de groep zijn er ook veel 
persoonlijke ontwikkelingen zichtbaar zoals het uiten van emoties en het durven opkomen voor 

jezelf. Dit alles dankzij de inzet van de docenten en de vrijwilligers. Het muziektheater is een succes 

en het kan alleen maar succesvoller worden!’   
 

‘Muziektheater maak je samen’ is te volgen op facebook: 
https://www.facebook.com/Muziektheater-maak-je-samen-347313549090983/  

 

https://www.facebook.com/Muziektheater-maak-je-samen-347313549090983/
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Thema avond Dyslexie voor verenigingen  
In de afgelopen weken hebben er een drietal 
bijeenkomsten plaatsgevonden, speciaal bedoeld voor de 
jeugdcoördinatoren van de muziekverenigingen.  
Het thema van deze avonden was dyslexie. Remedial 
teacher Liezette Jansen gaf ons een kijkje in de 
beleefwereld van mensen met dyslexie en gaf tips en 
handreikingen om deze kinderen binnen de vereniging zo 
goed mogelijk te begeleiden. Ondanks de geringe opkomst 
was het prettig om met elkaar ervaringen uit te wisselen.   
 

 

Docentenconcert, een impressie 

 
Op 4 februari was het goedbezochte docentenconcert bij Boogie 
Woogie. Tijdens het concert namen de docenten de bezoekers mee op 
een muzikale reis waarbij verschillende continenten werden 
aangedaan. Op het programma stond o.a. muziek van Bob Marley, 
The Beatles, Joss Stone maar ook van Piazzolla, Caccini en Fauré. Het 
was een leuk zondagmiddagconcert voor de hele familie!  
 
 

 

Lang Leve Kunst, ook in de Oost-Achterhoek!  

Vrijwilligers gezocht! 
In de vorige nieuwsbrief gaven we hier al aandacht aan. Lang Leve 
Kunst nu ook in de Oost-Achterhoek. Hiervoor zijn vrijwilligers 
cruciaal, dus wilt u helpen… 
 
Als vrijwilliger ontwikkel je samen met andere vrijwilligers mooie 
initiatieven voor ouderen. Je zorgt ook samen voor de uitvoering. De 
mensen in het vrijwilligersteam zijn creatieve denkers en weten van 
aanpakken. Passie voor kunst en gevoel voor mensen is wat iedereen 
bindt. In eerste instantie zijn er tot de zomer (bijna) wekelijks bijeenkomsten van het team op 
maandagochtend van 9.30 tot 11 uur bij Boogie Woogie. Er wordt gebrainstormd en de lopende 
activiteiten worden besproken.  
 
Kennismaken 

Heeft u belangstelling om verder te praten, met een kop koffie of thee, over waar uw belangstelling 
ligt of om misschien al ideeën uit te wisselen? Neem dan contact op met Harry ten Brinke van Boogie 
Woogie cultuurcentrum (harry@boogiewoogie.nl of 0543-515569). Dat mag ook als u twijfelt!   
 

Nieuwe Sponsoren Boogie Woogie  

Het verheugt ons u te kunnen berichten dat Snoeck-Huiskamp,  Bakkerij ter Weme, 
Groothandel Te Lindert en Novel Groep, een sponsorcontract  met ons hebben afgesloten.  
Wilt u ook meer informatie over de mogelijkheden van sponsoring dan kunt u contact opnemen met 
Mathilde Oesterholt,  haar e-mailadres: mathilde@boogiewoogie.nl . 
 
Ook kunt u vriend worden. Met een bijdrage vanaf € 25,00 per jaar wordt u al Vriend van Boogie 
Woogie. Kijk op de website voor meer informatie en om direct aan te melden: 
https://www.boogiewoogie.nl/word-vriend/  

mailto:harry@boogiewoogie.nl
mailto:mathilde@boogiewoogie.nl
https://www.boogiewoogie.nl/word-vriend/
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Agenda 
16 mei  inloopavond Oost Gelre, Patronaatstraat 29 L’voorde   18.30-19.30 uur 
17 mei  inloopavond Aalten, De Hofnar, Polstraat 7   18.30-19.30 uur 
26 mei  Open huis Boogie Woogie    13.00–16.00 uur 
28 mei  Openbaar D examen concertzaal BW   19.30 uur 
1   juni Muziektheater maak je samen concertzaal BW  19.30 uur  
3   juni Muziektheater maak je samen locatie n.n.t.b  15.00 uur  

              5    juli  jaarafsluitingsconcert concertzaal BW 
                   13   juli concert popproject Oost Gelre     19.00 uur 
                   14 juli t/m 26 augustus  zomervakantie  

Boogie Woogie Cultuurcentrum 
Roelvinkstraat 2 7100 AA Winterswijk 
Tel.nr.: 0543 – 51 55 69 

  
 info@boogiewoogie.nl 
 

 www.boogiewoogie.nl 
 
 www.facebook.com/BoogieWoogieKunstenCultuur 

mailto:info@boogiewoogie.nl
http://www.boogiewoogie.nl/
http://www.facebook.com/BoogieWoogieKunstenCultuur

