
 

 

 

Beste jonge muzikant, 

 

Wij sturen jou deze brief omdat we iets heel leuks gaan doen. We gaan een orkest beginnen in 
Uithoorn voor alle enthousiaste jongens en meiden t/m 20 jaar. Het maakt niet uit of je al heel lang 
een instrument bespeelt of nog maar heel kort en het maakt ook niet uit welke instrument je 
bespeelt, want de muziekstukken zullen voor iedereen “op maat” worden gemaakt. Ook als je nog 
maar 10 lessen hebt gehad, kun je meedoen omdat jouw partij nog eenvoudig is en als je al heel 
goed kunst spelen, krijg je meer uitdagende bladmuziek voorgeschoteld. 

Behalve het instuderen van vooraf gecomponeerde of gearrangeerde bladmuziek zal er ook ruimte 
zijn voor improvisatie en eigen inbreng. We maken dus met elkaar een eindresultaat wat we 
regelmatig zullen presenteren aan een publiek door een concert te geven. 

 

Wie? 

Het orkest is dus voor iedereen die jonger is dan 20 jaar. Het is ook voor alle muzikale niveaus, want 
de muziek die we gaan spelen wordt speciaal op jouw niveau aangepast. Heb je al heel lang les, dan 
krijg jij een moeilijker partij, met veel uitdaging en heb je nog maar kort muziekles, dan krijg je een 
makkelijkere partij. Het orkest zal muzikaal worden geleid door Dick Hesselink. Dick is een ervaren 
dirigent en arrangeur. Dick zal van tijd tot tijd worden bijgestaan door Bas van Waard. Bas is cello-
docent in Uithoorn en doet al heel wat jaren. 

Wat? 

We gaan iedere week met elkaar oefenen op muziekstukken in alle stijlen. Dat kan pop zijn, jazzy 
stukken, musical, klassiek, modern, noem maar op. Na een tijdje gaan we natuurlijk ook optreden; in 
eerste instantie voor familie en vrienden, maar als het orkest één keer lekker begint te lopen gaan 
we misschien ook wel grotere concerten geven. Dat is allemaal toekomstmuziek. 

Waar? 

We repeteren in het bekende KNA-gebouw aan het Legmeerplein 49 in Uithoorn. 

Wanneer? 

De repetities zijn iedere vrijdagmiddag van 16.30 – 17.30; de inschrijf/kennismakingsmiddag is op 
vrijdag 17 maart vanaf 16.00 uur. Je kunt dan kennismaken met Bas en Dick en hen de nodige vragen 
stellen. 

 



 

 

 

Hoeveel kost het? 

De kosten voor het meedoen in dit uniek orkest bedraagt € 15,- per maand. Daarvoor krijg je dus 
orkestbegeleiding, bladmuziek en heel veel plezier. 

 

We hopen natuurlijk dat zich heel veel kinderen/jongeren zulle gaan aanmelden. Mocht je naar 
aanleiding van deze oproep al vragen hebben, mail dan naar: 

 

Dick Hesselink    of  Bas van Waard   

info@dickhesselink.nl      dedansendetijger@gmail.com 

0621911690      0621821390 

 

We hopen je vrijdag 17 maart om 16.30 te mogen begroeten voor een eerste kennismaking. 

Veel groeten, Dick en Bas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


