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Een fantastisch 2017 gewenst 

Wij trappen deze nieuwsbrief natuurlijk af met u - namens het hele team van Boogie Woogie - een 

fantastisch 2017 vol kunst en cultuur te wensen! 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de activiteiten en nieuwtjes van Boogie Woogie. 
Heeft u opmerkingen, suggesties of andere vragen dan horen we dat graag.  

Tot ziens bij Boogie Woogie! 

Even aan u voorstellen… 
Ik ben Laurien Kuster, 43 jaar en ben opgegroeid in Zwaag. Na mijn 
opleiding Creatieve Therapie Muziek ben ik in Dieren blijven wonen. Ik ben 
getrouwd en heb een dochter van vier jaar. In mijn jeugd heb ik pianoles 
gehad en tijdens mijn opleiding heb ik gitaar en accordeon leren spelen. Ik 
heb jarenlang als Muziek-op-Schootdocente gewerkt en als muziekdocente 
op basisscholen. Sinds 2015 werk ik voor Boogie Woogie en geef met veel 
plezier op enkele basisscholen in Winterswijk ‘zang in de klas’. Nu coach ik 
ook leerkrachten om zelf muziekles te leren geven (in het kader van de 
Impuls Muziekonderwijs). Plezier en enthousiasme staan in mijn lessen 
centraal. Als ik hoor dat kinderen na jaren nog over mijn lessen praten geeft 
mij dat enorm veel voldoening. Eigenlijk kan ik zeggen dat ik van mijn 
passie mijn beroep heb gemaakt. Een prachtig mooi vak!    
 
 

Ik ben Henrike Oonk (1985) en ben geboren en getogen in 
Winterswijk. In 2006 heb ik mijn diploma ‘Docent Muziek’ behaald aan 
het conservatorium te Enschede. Ik kom al bijna mijn hele leven 
regelmatig bij Boogie Woogie. Na AMV-lessen van Miep Broshuis heb ik 
in mijn jeugd trompetlessen gehad van Hugo Klein Severt. In 
schooljaar 2005-2006 werkte ik al eens voor Boogie Woogie. Ik gaf 
toen AMV-lessen in Winterswijk en Groenlo. Sinds dit schooljaar mag ik 
vanuit ‘Impuls Muziekonderwijs’ muzieklessen geven op basisscholen 
in Winterswijk. Dit houdt in dat ik zelf muzieklessen geef in groep 1 tot 
en met 8 en aansluitend de leerkrachten van die groepen coach om 
zelf ook muziekles te geven. Erg leuk om te doen! 

 
Word Vriend van Boogie Woogie! 
Draagt u Boogie Woogie een warm hart toe en wilt u ons steunen? 
Dat kan door Vriend te worden! Graag brengen we kunst en cultuur nog 
meer onder de aandacht en daarom doen wij een beroep op u. Als 
Vriend draagt u onder andere bij aan het ontwikkelen van een breder 
cultureel aanbod bij Boogie Woogie. Als dank geniet u van voordelen als 
uitnodigingen voor concerten en evenementen, kijkje achter de 
schermen, voorrang op speciale acties, uitnodiging voor een jaarlijkse 
Vriendenborrel en automatische toezending van onze programma’s en 
nieuwsbrieven.  
Vanaf € 25,00 per jaar wordt u al Vriend van Boogie Woogie. Wilt u 
Vriend worden? Er liggen inschrijfformulieren voor u klaar in onze foyer. 
Of mail naar marian@boogiewoogie.nl en wij sturen u een formulier per 
post. 
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Vakinhoudelijke eisen examens 

Dit schooljaar is er een commissie met drie docenten in 
het leven geroepen om alle inhoudelijke aspecten van 
de examens onder de loep te nemen. Het nieuwste 
raamleerplan biedt een aantal nieuwe mogelijkheden 
om de examens op een andere manier vorm te geven. 
De commissie onderzoekt deze en evalueert daarnaast 
alle onderdelen van de examens zoals deze momenteel 
door Boogie Woogie worden afgenomen. Het streven is 
onder andere om nog meer uniformiteit bij een aantal 
examenonderdelen te verkrijgen. 
 
Een aantal onderwerpen zijn reeds binnen de commissie besproken, zoals het examineren van de 
toonladders, het naspelen van een melodie en de prima vista oefeningen. Hiervoor zijn nieuwe 
examen-oefeningen gemaakt die dit schooljaar gebruikt worden. Andere onderwerpen zullen de 
revue nog passeren zoals het D-recital examen, de openbare presentatie van de D-kandidaten,         
de proefexamens en de examens theorie. 

 
Zeer geslaagde Popquiz op Derde Kerstdag 
Op dinsdag 27 december vond in de foyer van Boogie Woogie de eerste editie in Winterswijk van 
de Popquiz plaats. Vijftien teams namen deel aan een gezellige quiz over popmuziek van vroeger 
en nu. Team Brickhouse won de Popquiz en ging er vandoor met een muzikaal avondje uit voor 
vier personen in Theater De Storm, beschikbaar gesteld door De Storm. 
We wensen het team veel plezier met hun gewonnen prijs!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themabijeenkomsten voor muziekverenigingen 
Speciaal voor muziekverenigingen in de gemeente Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk organiseren 
wij dit jaar een themabijeenkomst. Het doel hiervan is om kennis te delen en ervaringen uit te 
wisselen tussen muziekverenigingen, muziekdocenten en eventueel vakspecialisten. De besturen 
van de muziekverenigingen worden per brief binnenkort uitgenodigd voor deze bijeenkomst.  
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Fotograaf André Brands exposeert in Boogie Woogie 
Vanaf december exposeert fotograaf André Brands in de foyer van 
Boogie Woogie in Winterswijk. De foto-expositie City Heroes of Music 
bestaat uit een serie prachtige portretten van markante Achterhoekse 
popmuzikanten. Bij Boogie Woogie zijn tien foto’s te zien, waaronder van 
Hans Keuper (Boh Foi Toch) en Remco Wijnands (HIKE). De expositie is 
gratis te bezichtigen tijdens de openingstijden van Boogie Woogie. 
Iedereen is van harte welkom! 
De Doetinchemse fotograaf André Brands heeft een voorliefde voor het 
fotograferen van mensen zoals ze zijn. Hierbij staat het vastleggen van 
de persoonlijkheid centraal. Creatief gebruik van licht & omgeving en 
oog voor detail dragen bij aan een duidelijk herkenbare eigen stijl.  

 
 
Op zoek naar een ruimte voor een concert,  
presentatie of vergadering? 
Bij Boogie Woogie is er veel mogelijk op het gebied van zaalverhuur.  
Onze concertzaal is een prachtige zaal met circa 280 stoelen, die 
uitermate geschikt is voor concerten en/of presentaties. Daarnaast 
hebben wij meerdere ruimten beschikbaar voor vergaderingen, 
filmavonden, lezingen en/of workshops. Dit kan inclusief een lekkere 
lunch. Ook hebben we een studio die gehuurd kan worden.  
Onze collega Johan Mateman vertelt u graag onze uitgebreide 
mogelijkheden. Bel naar 0543-515569 of mail info@boogiewoogie.nl. 
 

 
Noteer de volgende data alvast in uw agenda!  
Zaterdag 21 januari  Muzikale Middag in Theater de Storm 
Zondag 5 februari  Docentenconcert ‘Teachers on Stage’ 
Vrijdag 17 februari  Eindpresentatie samenspeelweek 
Dinsdag 7 maart Wereldpremière film The Journey 
Vrijdag 31 maart  Leerlingenconcert 
Woensdag 12 april Diploma-uitreiking 
Zaterdag 20 mei          Open Huis in Winterswijk, data voor Oost 

           Gelre en Aalten volgen 
  

Bezoek ons ook online  
Achter de schermen werken wij hard aan een nieuwe website zodat u ook vanaf uw mobiele 
telefoon, tablet of pc alle ins en outs kunt lezen over Boogie Woogie. Deze responsive website is 
naar verwachting in maart 2017 klaar. Daarnaast zijn we actief op Facebook. Via dit medium weet 
u altijd en overal van alles wat er zich in en rondom Boogie Woogie afspeelt. Like ons en u bent als 
eerste op de hoogte. Ga hiervoor naar www.facebook.com/BoogieWoogieKunstenCultuur.  

 
 
Boogie Woogie Cultuurcentrum 
Roelvinkstraat 2 
7100 AA Winterswijk 
T: 0543 – 51 55 69 
E: info@boogiewoogie.nl 

http://www.facebook.com/BoogieWoogieKunstenCultuur

