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Op zondagmiddag 17 april geven we een 

voorstelling voor kinderen en volwassen 

kinderen! Wie kent er niet het verhaal 

van Peter en de Wolf? En de onvergete-

lijke Hakim van Sesamstraat? Doe daar 

een mooi fanfare-orkest bij en je hebt 

de voorstelling: ‘Opgeblazen Verhalen’. 

Het klassieke werk Peter en de Wolf van 

Prokofjev is muzikaal gezien een grote 

uitdaging voor ons. De verschillende in-

strumenten spelen de rol van opa (Jette 

op esbas), de wolf (de hoorns), Peter (bu-

gels) en Yvonne op sopraansax is het vo-

geltje, het vriendje van Peter. Hakim is de 

verteller van het spannende verhaal van 

Peter die stiekem door het hek gaat, on-

danks de waarschuwingen van zijn opa en 

dan de wolf tegenkomt. Hoe dat afloopt? 

Reserveer een kaartje via www.zfc-zaan-

dijk.nl en komt dat zien en horen!

Vrienden en sponsors, we danken jullie 

voor jullie steun aan onze vereniging. 

Ook een woord van dank aan vrijwilligers 

(de ouders van leerlingen of partners van 

leden) die altijd bereid zijn bij te dragen 

aan de activiteiten. Dit was het geval bij 

OrkestZ en ook bij filmavonden of andere 

activiteiten. Een speciaal woord van dank 

aan Sandra Raino die als ouder-van het 

beheer van ons gebouw op zich heeft ge-

nomen. Zonder jullie zouden we niet de 

club zijn die we nu zijn. Bedankt!

Hartelijke groet,

Wilma Vloon

Voorzitter

Zondag 17 april | 14.00 uur
Opgeblazen Verhalen
Saenredam College, Zaandijk

Woensdagavond 4 mei 
Dodenherdenking
Koogerpark, Koog aan de Zaan

Zaterdag 18 juni 
Twiske Jeugdfestival
Excelsior, Oostzaan

Zondagmiddag 3 juli
Parkfestival
Agathepark, Krommenie

Zondagmiddag 10 juli
Seizoensafsluiting
Voorspeelmiddag + BBQ

Zaterdag 20 augustus
Jaarmarkt Zaandijk

Zaterdag 8 oktober
HaFaBra
Saenredam College

Zaterdag 17 december
Kerstconcert
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Politieke achtergrond
Er bestaan verschillende theorieën over 
wat Prokofjev met het werk wilde vertel-
len. Zo zou het verhaal kunnen staan voor 
de onderling kibbelende Sovjet-republie-
ken, of voor de onenigheid tussen de sta-
ten in Europa. Aangenomen wordt dat de 
naam van de hoofdpersoon, Peter, een 
verwijzing is naar Peter de Grote, waar-
mee Rusland wordt bedoeld, en dat de 
wolf staat voor Nazi-Duitsland. Het is niet 
helemaal duidelijk in hoeverre het werk 
ook de communistische idealen moest 
uitdragen en het is zelfs mogelijk dat Pro-
kofjev een werk heeft geschreven dat hier 
enigszins de spot mee drijft.

Instrumenten en
vertellers
Het oorspronkelijke werk is geschreven 
voor symfonieorkest, ZFC speelt een ber-
werking voor fanfare. De verschillende 
karakters in het verhaal worden vertolkt 
door afzonderlijke instrumenten en het 
verhaal wordt uitgebeeld door het gehele 
orkest. Daarnaast is er een spreker die het 
verhaal vertelt. In de door ZFC gespeelde 
versie is de rolverdeling als volgt:
• Verteller: Hakim
• Peter: bugels en trompetten
• Grootvader: esbas
• Kat: tenorsaxofoon
• Eend: trompet met demper
• Vogel: sopraansaxofoon
• Wolf: hoorns
• Jager: saxofoons en pauken voor het 

schieten.

Zoals gezegd zijn er talloze uitvoeringen 
van het werk, veelal met beroemdheden 
die de rol van de verteller uitvoeren. Een 
kleine opsomming:
Nederlandse versie o.a. van: Bart Pee-
ters, Frank Groothof, Ko van Dijk, Leonie 

Jansen, Mies Bouwman, Paul de Leeuw, 
Ramses Shaffy. En de niet-Nederlandse 
versies o.a. van: Charles Aznavour, David 
Bowie, Leonard Bernstein, Sophia Loren 
en Sting.

En nu dus de uitvoering van ZFC, met nie-
mand minder dan Hakim, die er ongetwij-
feld een bijzondere happening van weet 
te maken. Ik zou maar komen luisteren! 
<<

Het bekende muzikale sprookje ‘Peter 
en de Wolf’ is door Sergej Prokofjev in 
1936 in vier dagen geschreven in op-
dracht van een jeugdtheater in Mos-
kou. De opdracht was om een makkelijk 
in het gehoor liggend werk te schrijven 
dat interesse voor muziek bij kinderen 
in schoolgaande leeftijd zou opwekken. 
Bij de première op 2 mei 1936 merkte de 
componist zelf op, dat het aantal bezoe-
kers niet groot was en het werk niet veel 
aandacht trok. Desondanks is het werk 
na die tijd uitgegroeid tot één van de be-
kendste klassieke werken en is het aan-
tal uitvoeringen en bewerkingen van het 
werk schier ontelbaar.

Het verhaal 
Op een dag besluit Peter, die bij zijn groot-
vader in het bos woont, buiten het erf te 
gaan spelen. Hij laat het hek openstaan. 
De eend waggelt het erf af en besluit een 
eindje te gaan zwemmen in de vijver. In 
een boom bij de vijver zit een vogel, die 
begint te ruziën met de eend: ‘Wat ben 
jij voor een vogel, dat je niet eens kunt 
vliegen?’, waarop de eend antwoordt: ‘En 
wat ben jij voor een vogel, dat je niet eens 
kunt zwemmen?’. Ondertussen sluipt de 
kat naderbij, waarop de vogel de boom in 
vliegt en de eend de vijver in duikt.

Dan verschijnt Grootvader, die Peter een 
standje geeft: ‘Wat als er een wolf uit het 
bos komt?’ Peter antwoordt dat jongens 
zoals hij niet bang zijn voor wolven. Maar 
Grootvader neemt hem mee terug naar 
het erf en doet het hek op slot. 
Kort daarna komt er inderdaad een wolf 
uit het bos. De kat vlucht de boom in, de 
eend raakt in paniek en zet het op een 
lopen. Dat wordt haar echter fataal en 
zij wordt opgegeten door de wolf. Hierna 
richt de wolf zijn aandacht op de vogel 
en de kat, en sluipt rondjes om de boom. 
Peter bedenkt een plan, pakt een touw en 
klimt via de muur in een boom buiten het 
erf. Hij vraagt de vogel de wolf af te lei-
den, maakt een lus in het touw en laat dit 
om de staart van de wolf zakken. Als de 
wolf merkt dat hij gevangen zit, probeert 
hij zich uit alle macht los te trekken, maar 
daarmee komt hij alleen maar vaster te 
zitten.

Op dat moment verschijnen de jagers, die 
van plan zijn de wolf dood te schieten. Pe-
ter overtuigt hen de wolf te laten leven en 
naar een dierentuin te brengen, hetgeen 
in een optocht geschiedt. En aan het ein-
de wordt nog gezegd dat als je goed luis-
tert, je de eend kan horen kwaken, want 
de wolf had haar levend opgegeten.

Het verhaal achter 

Door: Peter Dekker

Peter en
de Wolf
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Opgeblazen Verhalen
Door: Yvonne Smit

Tijdens een brainstorm-dag met het 
hele orkest kwamen verschillende 
wensen aan de orde. We zullen niet alle 
wensen verklappen want dan zou het 
geen verrassing meer zijn, maar één van 
die wensen is inmiddels in vervulling 
gegaan en bekend bij het grote publiek, 
namelijk: een verhalend kinderconcert!

Dit jaar hebben we geen standaard 
donateurs-concert maar steken we het 
in een compleet ander jasje met meer 
aandacht voor het jongere publiek, 
ofwel: de toekomst! Een zwaar fanfare-
muziek programma is niet altijd mak-
kelijk om naar te luisteren en zeker niet 
voor de kleinere luisteraars onder ons. 
Omdat het orkest toch ook een groei wil 
maken in muzikaal-niveau hebben we als 
programmacommissie geprobeerd om 
deze twee aspecten samen te brengen. 
Dit bracht ons bij het prachtige stuk van 
Sergej Prokofjev genaamd: ‘Peter en de 
Wolf’. 

Wat hier zo leuk aan is, is dat het de kin-
deren van deze generatie zal aanspreken 
maar we hebben nu ook al van verschil-
lende volwassenen gehoord hoe ontzet-
tend leuk zij het vinden. Jeugdsentiment, 
dat is het! Velen van jullie kennen het ver-
haal al, verteld door Ko van Dijk, of door 
Paul de Leeuw, maar deze versie gaat 
ook heel speciaal worden. We hebben 
namelijk een heel bijzondere verhalen-
verteller aangetrokken voor dit concert, 
die jullie met liefde het verhaal van 
Peter en de Wolf zal voordragen. Wie die 
verhalenverteller dan is? Dat is niemand 

minder dan: HAKIM! Hakim Traïdia, je 
weet wel, van Sesamstraat. 

Bram (Slinger) zit bij ons in de program-
macommissie en toevallig is Hakim een 
goede vriend van de familie Slinger. Dit 
maakte voor ons de keuze nog makke-
lijker om Hakim te vragen. Zijn gave om 
verhalen te vertellen ontwikkelde zich in 
zijn jeugd. Hij groeide op in een wereld 
zonder televisie, waarin het vertellen van 
verhalen een belangrijke rol speelde. Zijn 
vader en vooral zijn oom Achmed waren 
geweldige vertellers. Om deze verhalen 
niet te vergeten schreef Hakim ze op, en 
in 1996 verschenen ze in boekvorm als de 
bundel ‘De zandkroon’. Dit boek, dat hij 
samen met zijn broer Karim en compag-
non Martien van Vuure maakte, werd in 
1997 bekroond met een Vlag en Wimpel 
van de Griffeljury. Dat belooft dus veel 
goeds voor ons komend concert! 

We hopen met dit concert meer jeugd 
te kunnen aantrekken. Als fanfare is 
het niet altijd even makkelijk om de 
toekomst van de club te garanderen. 
Daarom is daar tijdens dit concert speci-
aal veel aandacht aan besteed. Kinderen 
t/m 12 jaar betalen €7,50 en de ouderen 
betalen €12,50 voor een kaartje. Het 
concert zal plaatsvinden op zondag 17 
april om 14:00 in het Saenredam College 
te Zaandijk. We hopen jullie allen te zien 
op dit bijzondere concert en neem vooral 
jullie vriendjes en vriendinnetjes mee!

Groetjes,
-De Programma Commissie-
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Jeugdzaken
In het nieuwe jaar heeft de opleidingscom-
missie alweer een paar leuke activiteiten ge-
organiseerd voor de leerlingen. 

Zo zijn we begonnen met de voorspeelmid-
dag. Een groot aantal leerlingen heeft aan fa-
milie, vrienden en ZFC leden kunnen laten ho-
ren wat ze allemaal in huis hebben. De variatie 
tussen de leerlingen was groot. We begonnen 
met leerlingen die nog geen jaar les hebben 
en eindigden met de leerlingen die al in het 
grote orkest spelen. Ook de formatie van de 
optredens verschilde. Zo hadden de saxofoon-
leerlingen een kwartet opgericht, waren er 
verschillende duo’s maar ook solisten die van 
zich lieten horen. Heel erg knap hoe de jonge 
leerlingen het al aan durfden om iets in hun 
eentje voor zo’n groot publiek te spelen (want 
de zaal zat vol!). Overigens blijft het voor de 
ouderen natuurlijk ook altijd spannend. Een 
goede training voor de grotere concerten zou 
ik zeggen! Het was een ontzettend leuke mid-
dag met vele optredens en een genot om naar 
te luisteren.

Tijdens de voorspeelmiddag mochten we Jan-
neke (saxofoondocent en dirigent van de sa-
menspelgroep) ook weer verwelkomen na er 
een paar maanden tussen uit te zijn geweest 
voor haar zwangerschapsverlof. Ze is voor 
de tweede keer moeder geworden, van Joris. 
Joris konden we ook bewonderen tijdens de 
voorspeelmiddag. Volgens mij heeft hij net zo 
genoten van de leerlingen als de rest van het 
publiek, want hij was ontzettend zoet. Ik wil 
bij dezen ook meteen van de mogelijkheid ge-
bruik maken om Arnold van ’t Ent te bedanken 
als inval-dirigent van de samenspelgroep en 
Kim Hoogland als inval-docent voor de saxo-
foonlessen. 

Verder hebben de leerlingen ook alweer deel 
kunnen nemen aan de jaarlijkse filmavond. 
Wederom mochten zij hun vriendjes en vrien-
dinnetjes meenemen en was het weer een 
daverend succes. De film: ‘Sjakie en de Cho-
coladefabriek’ voor jongere en oudere leer-
lingen, doet het altijd goed! En met een paar 
hotdogs en popcorn is iedereen tevreden. Het 
blijft leuk om ieder jaar steeds meer leerlin-
gen te zien komen die zich bij onze vereniging 
hebben gevoegd. Voor dit jaar staat de teller 
inmiddels op 17 leerlingen. En daar zijn we als 
opleidingscommissie ontzettend blij mee. Dit 
blijft ons motiveren om leuke activiteiten voor 
de leerlingen te organiseren.

Voor dit jaar hebben we ook weer een muzi-
kaal uitje voor de leerlingen gepland. Dit blijft 
nog een verrassing maar wat we wel alvast 
aan onze lezers willen meegeven is dat er een 
actie zal worden opgezet om de nodige finan-
ciën voor dit muzikale-uitje te realiseren. Hou 
ons dus in de gaten tijdens het aankomende 
concert en kom ons opzoeken om eventueel 
een bijdrage te leveren aan dit bijzondere ui-
tje.

Over ons aankomende concert gesproken! 
Op 17 april zullen de leerlingen en het grote 
orkest een middagvullend programma bren-
gen genaamd: “Opgeblazen Verhalen”. Een 
verhalend kinderconcert voor jong maar ook 
ontzettend leuk voor oud. Het concert vindt 
plaats in het Saenredam College, dat zal wor-
den omgebouwd tot een scene uit Peter en de 
Wolf. Het start om 14:00 uur. Zet de datum in 
je agenda want het belooft een dolle boel te 
worden!

Groetjes,
de OpCie

Voorspeelmiddag 
zondag 24 januari
De voorspeelmiddag was op 24 januari. 
Het was weer erg leuk, gezellig en het 
was heel erg druk. Er waren nog niet eer-
der zo veel mensen gekomen. Dat maakt 
het wel een beetje spannender om te spe-
len maar ook leuker. Alle kinderen van de 
samenspelgroep hebben een stukje ge-
speeld.

Ook de nieuwe leerlingen deden mee. Ik 
hoop dat die kinderen ook snel in de sa-
menspelgroep komen, ze deden het nu al 
erg goed. Dit was leuk om te horen. Thijs 
en ik zelf speelden als laatste van de kin-
deren een eigen stukje. We speelden als 
eerste ‘Venus’ van Shockin Blue en daar-
na ‘When The Lady Smiles’ van De Golden 
Earring. Na afloop van alle kinderen ging 
het samenspelgroepje spelen.

We hebben weken lang goed geoefend. 
Eerst met Janneke tot oktober. Janne-
ke was zwanger en ging met zwanger-
schapsverlof. Arnold nam het toen over 
van Janneke. Deze middag stond Arnold 
voor het laatst voor het groepje. Janneke 
was er ook en had haar kindje meegeno-

men, die een mooi muzikaal cadeautje 
kreeg. Deze middag speelden we ‘Hap-
py’, ‘Cheerleader’ en ‘Night At The Drive 
In’. Vooral ‘Happy’ was leuk. Iedereen was 
helemaal mee aan het swingen! Kortom 
de voorspeelmiddag was meer dan ge-
slaagd!

Tim

Filmavond 
Op zondag 21 februari werden alle kinde-
ren van ZFC opgeroepen om naar de film-
avond te gaan. We mochten ook vriendjes 
en vriendinnetjes meenemen. Ik ging sa-
men met mijn broer Tim. 

We konden kiezen uit meerdere films. De 
grote meerderheid koos voor ‘Sjakie en 
de Chocoladefabriek’. De film werd op 
een groot scherm afgespeeld zodat het 
een beetje op een bioscoop leek. We za-
ten lekker aan tafeltjes omdat we tijdens 
de film popcorn en chips kregen, met 
drinken erbij. Zo konden we lekker genie-
ten van de film met die lekkere hapjes.  

We hebben de film ongeveer in het mid-
den op pauze gezet om te gaan eten. We 
aten bolletjes met knakworst, iedereen 
vond het heel erg lekker. Gelukkig was er 
genoeg voor iedereen. 

Na het eten keken we naar het laatste 
stuk van de film. Iedereen vond de film 
héél erg leuk. We namen afscheid van el-
kaar en toen was de filmavond echt klaar. 
Het was erg leuk georganiseerd door ZFC. 
Ik hoop dat we volgend jaar ook weer een 
filmavond gaan doen.

Thijs
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Fiona en ik zijn ruim op tijd aanwezig. 
Orkest en koor zijn nog bezig met de 
doorloop als we de zaal al in mogen. We 
zoeken een mooi plekje, zo dicht mo-
gelijk bij het hoog geëerde publiek. De 
dirigent ziet er ietwat sjofeltjes uit met 
z’n halfkalende ongekamde krullenbos 
en z’n groene t-shirt van het Leeror-
kest. Boven het orkest hangt een groot 
scherm, waarop alles goed te volgen is.
Om half 11 is de hele zaal gevuld, voor-
namelijk met ouders van allerlei natio-
naliteiten, de trots straalt van ze af. Het 
duurt nog een half uur voordat het con-
cert begint. De kinderen krijgen iets te 
eten en te drinken op het podium en het 
publiek krijgt instructie hoe te klappen 
en te juichen. Zodra de koningin binnen-
komt worden we verzocht allemaal te 
gaan staan, en pas weer te gaan zitten 
als de koningin zelf is gaan zitten. Dat 
hoort zo.
Wouter Hakhoff, die ons dit allemaal uit-
legt, ken ik nog van vroeger. Dertig jaar 
geleden was hij al zeer ambitieus en zie 
hoe ver hij het heeft geschopt! Hij heeft 
Máxima al twee keer eerder mogen ont-
moeten en haar zelfs een keer gezoend… 
Dat hoort níet zo.

Precies om 11 uur betreedt Margriet 
Vroomans (van radio 4) het podium. Diri-
gent Otto Tausk heeft een metamorfose 
ondergaan en ziet er tiptop uit, strak in 
’t pak, z’n krullenbol heeft nu juist een 
artistieke uitstraling. De ongedwongen 
sfeer is op slag veranderd in een veel se-
rieuzere. Op het moment dat Máxima de 
hal betreedt gaat het zinderen! Iedereen 
gaat staan. Kinderen uit het koor begin-
nen spontaan te roepen: “Máxima!!!” Ze 
neemt plaats en ook wij gaan weer zit-
ten. Fiona en ik kunnen haar hoedje net 
zien tussen wat rijen door.

Het concert begint en het klinkt fan-
tastisch. Het is een mooi gevarieerd 
klassiek programma, via livestream te 
volgen, ook in alle klaslokalen van het 
hele land. Tania Kross zingt prachtig, Cor 
Bakker schuift aan achter de piano. De 
35 camera’s die tussen het orkest staan 
opgesteld laten mega close-up beelden 
van de musicerende kinderen op het 
scherm zien. Wat opvalt is dat er niet één 
camera gericht staat op de koningin, dat 
zal van te voren zo zijn afgesproken, de 
kinderen zijn vandaag het belangrijkst. 
Als het programma ten einde loopt 

Woensdagochtend 9 maart gaf het 
Leerorkest vanwege hun 10-jarig be-
staan een groot lustrumconcert. Omdat 
OrkestZ ook beschouwd wordt als een 
officieel leerorkest kreeg het bestuur 3 
kaarten toebedeeld voor dit exclusieve 
concert, waarvoor ook Koningin Máxi-
ma was uitgenodigd!
Niemand van de bestuursleden van 
OrkestZ was in de gelegenheid om er 
naar toe te gaan, en zo kwam het dat 
Fiona Kuijken en ik (beiden bestuurslid 
van ZFC) op deze woensdagochtend in 
alle vroegte op pad gingen. Het was 
een geweldige ervaring, maar daarover 
straks.

Wat is een leerorkest?
Het begrip leerorkest is 10 jaar geleden 
ontstaan op een basisschool in Amster-
dam Zuid-Oost. De directeur van de mu-
ziekschool wilde kansarme kinderen uit 
de Bijlmer, die anders nooit in aanraking 
zouden komen met klassieke muziek, de 
kans bieden om een instrument te le-
ren bespelen. Dit gebeurde één uur per 
week, als onderdeel van de gewone les-
sen. Kinderen konden drie voorkeurs-in-
strumenten opgeven, en er werd met 
elkaar één groot orkest gevormd.
Het initiatief van de muziekschooldirec-

teur oogstte in korte tijd steun van de 
burgemeester, de onderwijsminister en, 
niet in de minste plaats, de koninklijke 
familie.
Inmiddels doen er 17 basisscholen mee 
in Amsterdam, 3500 kinderen krijgen 
op deze wijze muziekonderwijs. En het 
breidt zich als een olievlek uit, ook in 
de rest van Nederland komen soortge-
lijke initiatieven van de grond, zo ook in 
Zaanstad. Waar de leerorkesten in Am-
sterdam zich richten op instrumenten 
van een symfonieorkest, richt OrkestZ 
zich (vooralsnog) op harmonie- en fanfa-
re-instrumenten. 

Tien jaar later
Het 10-jarig bestaan van het Leerorkest 
wordt groots gevierd in de Westergas-
fabriek, een enorm gebouw, waar ieder-
een maar net in past. De kinderen van 
groep 7/8 van de 17 basisscholen krijgen 
professionele ondersteuning van het Ne-
derlands Philharmonisch Orkest en van 
de zangers de Nationale Opera. Omdat 
het zo massaal is, staan er twee dirigen-
ten voor, Otto Tausk, de dirigent van het 
NedPho staat voor het orkest van 235 
man, en Wouter Hakhoff voor het koor 
van maar liefst 1000 (duizend!) kinderen. 

Het grote succes van 

OrkestZ
had nog een vervolg!

Door: Annemieke Swagerman

Otto Tausk verwelkomt Koningin Máxima
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wordt Máxima het podium op gevraagd 
en wordt haar -als erevoorzitter van 
Méér muziek in de klas- het eerste ex-
emplaar van het handboek overhandigd: 
“Zo werkt instrumentaal muziekonder-
wijs op school”. Dit mag Sanne doen, het 
meisje dat bekend is geworden van de 
Amalia-viool.
De koningin bedankt Marco de Souza, de 
oprichter van het Leerorkest, uitvoerig 
en vraagt om een luid applaus, ook van 
alle musici. Ter afsluiting wordt “Brand 

New Day” uit musical The Wizz gespeeld 
en gezongen, waarbij alle 1000 groen-
gekleurde shirtjes van het Leerorkest 
zwaaiend te lucht in gaan. Kippenvel, 
zoveel enthousiasme!

Om 12 uur verlaat Máxima als eerste de 
hal op weg naar haar volgende verplich-
ting, een staatsbezoek aan Frankrijk. De 
kinderen worden opgehaald met bussen. 
En Fiona en ik stappen op de trein om 
gewoon weer naar ons werk te gaan. <<

Minimaal één keer per week kunnen wij 
genieten van het oefenen op de saxofoon 
door Chiara en tot voor kort door Nina. 
Twee jaar terug zijn zij via een Blaas-
maar-raak-cursus op school ingestroomd 
bij ZFC. Ik kan mij nog het enthousiasme 
van Yvonne herinneren, die mijn meiden 
tijdens het afsluitende Blaas-maar-raak-
concertje gewoon de vereniging in heeft 
gepraat. Wij kwamen in een warm muzi-
kaal bad, ik kan niets anders zeggen. Chi-
ara en Nina kozen voor de saxofoon want 
dat was lekker stoer, tja het oog wil ook 
wat natuurlijk! Er werden 2 saxofoons door 
Frans uit de mottenballen geplukt, het les-
boek bij nicht Selma geleend en de dames 
gingen aan de oefen. Zo leuk, mijn man en 
ik zijn groot muziekliefhebbers maar ab-
soluut geen praktiserende muzikanten. In 
mijn jeugd was de aantrekkingskracht van 
het kostuumpje van de lokale drumband 
enorm, maar toen ik na anderhalf jaar nog 
steeds de roffel van 7 niet onder de knie 
had stierf mijn muzikale aspiratie een stille 
dood... en beter geloof mij, ik heb zoals ik 
het zelf benoem een muzikaal inzicht van 
een hardhouten deur :-)

Al snel was er tijdens het oefenen een 
melodie te ontdekken en deze moeder 
steeg tot grote hoogte, hoorde ik daar 
een nieuwe Candy “toeteren”? Keep on 
dreaming natuurlijk, dat niveau vereist 
toch wel iets meer oefening dan die an-
derhalve keer in de week van mijn meiden. 
Maar goed zij toeterden lekker door en na 
een klein jaartje mochten zij ook meedoen 
in de Samenspelgroep. Het verenigings-
leven ging voor hen maar ook voor mij als 
moeder wat meer leven. Wij leerden wat 
meer mensen bij ZFC kennen, alhoewel 
ik nog steeds mensen bij het Groot Orkest 
zie binnen komen waarvan ik denk: “Goh, 

is deze muzikant nieuw of heb ik diegene 
nu vreselijk over het hoofd gezien…”.

Het leuke van de Samenspelgroep is om 
als groep (ja ik weet het, het woord zegt 
het al…) muziek te maken, dan begint 
het te leven en voel je de dynamiek van 
deze muziek. Ik betrap mijzelf erop dat ik 
steeds vroeger de meiden op ga halen om 
even mee te luisteren. Zoooooo lekker om 
naar een vet uitgevoerde versie van Happy 
te luisteren als toetje van de Samenspel-
groep, ja daar wordt deze moeder ook blij 
van. 

Het eerste concert waar mijn meiden aan 
meededen was Soundstad, oké een mini-
maal aandeel maar heeeee ze deden mee! 
Met zweet in mijn handen zat ik in het 
publiek maar wat hebben wij genoten, 
uiteraard van dat ieniemienie aandeel van 
onze dochters maar zeker van het gehele 
concert. 

Het Twiske Jeugdfestival in 2015 was een 
absoluut hoogtepunt. Met de relatief jonge 
Samenspelgroep met hier en daar wat 
ondersteuning van wat ouwe rotten uit het 
Groot Orkest speelden zij de sterren van 
de hemel en wonnen daar een eerste prijs. 
Ook superleuk vonden zij het begeleiden 
van schoolkinderen bij OrkestZ, nu waren 
zij niet de onervaren muzikanten die hulp 
nodig hadden maar konden zij de begin-
nende schoolkinderen helpen. Momenteel 
is Chiara druk aan het oefenen voor ‘Op-
geblazen Verhalen ‘, helaas had Nina geen 
zin meer om elke week te oefenen en is zij 
gestopt met spelen (zoooo jammer!) en 
deze moeder? Die dompelt zich elke week 
onder in de verhuur van muzikaal onroer-
end goed… <<

Een warm 
muzikaal bad!
Door: Sandra Raino
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Wat is er leuker dan muziek maken? Samen 
muziek maken! Met dit motto organiseerden 
de Zaanse muziekverenigingen het project 
OrkestZ. Kinderen werden geïnteresseerd 
door lessen op 13 basisscholen.

Na enkele lessen op instrument speelden zij 
hun eerste concert met o.a. ZFC. Daarna kon-
den zij met deze ervaring door naar OrkestZ: 
hier traden alle starters op van de basisscho-
len, met hulp van alle gevorderde leerlingen 
en aangemoedigd door een stampvol Zaan-
theater. Ruim 160 kinderen zaten op het po-

dium en speelden vol vuur een groot concert. 
Het was prachtig en ook ontroerend. 

We danken alle vrijwilligers en sponsors. De 
belangstelling van de wethouder van Cultuur, 
Dick Emmer, en de vertegenwoordigers van 
de diverse basisscholen was ook hartverwar-
mend. Deze week was OrkestZ te gast bij het 
10-jarig bestaan van de leerorkesten in Neder-
land. Koningin Máxima was er ook als één van 
de grote promotoren van muziekeducatie. Op 
onze openbare Facebookpagina kun je meer 
lezen over dit project. <<

Door: Wilma Vloon
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Beleving van OrkestZ
OrkestZ was een optreden van alle jeugdorkesten van de Zaanstreek. Ook konden 
kinderen van basisscholen zich inschrijven. Ze leerden de basis en een aantal noten. 
Voordat we met z’n allen gingen optreden in het Zaantheater hebben we een paar keer 
met z’n allen gerepeteerd.

Op de dag dat we gingen optreden hadden we eerst nog een repetitie in het Saenre-
dam College. Van daaruit moesten we allemaal naar het Zaantheater gaan. Daar had-
den we de generale repetitie. Eventjes daarna was het optreden wat ik echt superleuk 
vond om te doen.

Ik vond OrkestZ heel leuk om te doen en ik hoop dat er nog een keer zoiets komt.

Caitlin

Ook op les?
Muziek maken krijgt steeds meer aandacht van de wetenschap en op de basisscholen 
(zie verderop OrkestZ). Muziek maken draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, bij-
voorbeeld op het leren van taal, de motoriek, doorzettingsvermogen en concentratie.  
Wat zo aardig is aan muziekles bij ZFC is dat de leerlingen al snel leren samenspelen. 
Samenspelen is gezellig en een leuke invulling van vrije tijd en draagt ook bij aan het 
leren samenwerken en luisteren, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.

ZFC heeft een aantal instrumenten beschikbaar die geschikt zijn voor kinderen vanaf 
een jaar of 8. Zij krijgen les van professionele docenten in het ‘Toon de Vrieshuis’, ons 
eigen gebouw in Rooswijk. De tarieven zijn zeer redelijk omdat de organisatie van de 
lessen en de activiteiten er omheen (filmavond, uitstapjes) door vrijwilligers worden 
opgepakt. We rekenen ook volwassenen tot potentiële leerlingen dus schroom niet om 
zelf de stoute schoenen aan te trekken.

Verdere informatie vind je op de website (www.zfc-zaandijk.nl).
Als je het aanvraagformulier invult dan neemt de Opleidings-
commissie contact met je op.

Wilma Vloon

Uw advertentie 
zal hier erg goed 
staan!
Heeft u interesse? Vraag naar de
mogelijkheden via info@zfc-zaandijk.nl
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