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Nieuwsbrief september 2016

    

 

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! 

Het nieuwe seizoen is begonnen! 
 

De muziekinstrumenten worden uit de koffers 
gehaald, de balletschoenen uit de kast getrokken, de 
piano’s worden gestemd en de stembanden 
gesmeerd.  
Het nieuwe cursusjaar bij Boogie Woogie is 
begonnen! Een jaar met een mooi breed aanbod, 
voor iedereen. Wij wensen u een fantastisch jaar vol 
kunst en cultuur en alle nieuwe cursisten natuurlijk 
extra veel plezier en toi-toi-toi.   
 

 

RockPops onder paraplu Boogie Woogie 
Kent u RockPops al? Het is hét rock- en popkoor van 
Winterswijk. Het koor zingt popmuziek met een accent op 
rock en af en toe een musicalsong of een swingend 
gospelnummer. Credo is dat iedereen kan zingen en 
iedereen is dan ook welkom. Eind mei was RockPops 
onderdeel van de zeer geslaagde productie The Journey in 
Boogie Woogie. De zaal was 3x uitverkocht! 
 

RockPops repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij Boogie Woogie. Tot aan de 
zomervakantie was de muzikale leiding in handen van zangcoach Rob de Visser, maar de muzikale 
fakkel is inmiddels overgedragen aan Frans van Eenennaam. We wensen Frans dan ook veel 
succes! Het koor is met ingang van dit cursusjaar formeel opgenomen onder de paraplu van Boogie 
Woogie. Hiermee is het culturele aanbod van Boogie Woogie nog verder uitgebreid. Kijk op de 
website www.rockpops.nl voor meer informatie over RockPops.  

 

Nieuwe collega’s bij Boogie Woogie 
We verwelkomen in deze nieuwsbrief graag een aantal nieuwe 
collega’s, die u vast en zeker bij Boogie Woogie tegen zult 
komen.  

Gert van Ruiswijk geniet van zijn welverdiende pensioen. Voor 
de accordeonlessen is Wil Plas zijn vervanger. Wil is 49, woont 
in Enschede en heeft daar gestudeerd en ook in Groningen en 
Duitsland. Wil hoopt het accordeon-gebeuren in en rondom 
Winterswijk een enorme impuls te geven. 
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Marian Roerdinkholder is de nieuwe marketing- en communicatiemedewerker van 
Boogie Woogie. Marian is 29 jaar, woont in Winterswijk, speelt zelf hoorn en ze 
wil iedereen vol enthousiasme laten zien welke geweldige dingen er gebeuren bij 
Boogie Woogie. 

 
Ook is er een oude bekende terug; Fred Gaasbeek zal 
met ingang van dit schooljaar weer slagwerklessen 
verzorgen voor Boogie Woogie. 

We wensen hen alle drie natuurlijk veel succes! 

 
Balletleerlingen naar festival in Duitsland  
Op 11 september vertrokken balletleerlingen van Boogie Woogie met docente Milly Klein naar 
Duitsland voor BahnLandLust 2016, een uniek kunst- en cultuurfestival in Reken. Aan het festival 
namen tal van kinderkoren, muziekverenigingen en dansgroepen deel. De balletleerlingen van Milly 
dansten samen met Duitse kinderen de Europadans.  
 

Feestelijke aftrap Impuls Muziekonderwijs  

Op 1 september was bij de Stegemanschool in Winterswijk 
de feestelijke muzikale aftrap voor de Impuls 
Muziekonderwijs; een landelijk project om muziek op 
basisscholen te stimuleren, met Koningin Maxima als 
ambassadeur. De Stegeman is de eerste school in 
Winterswijk die met het project start. Ook SBO De 
Korenburg en Basisschool St. Jozef in Winterswijk doen 
vanaf dit schooljaar mee en meer scholen in de regio 
volgen. Boogie Woogie verzorgt 3 jaar lang de deskundig-
heidsbevordering van leerkrachten door middel van 
coaching en teamtraining. 

 

Noteer de volgende data alvast in uw agenda!  
13 oktober; Lezing NUT Winterswijk 
16 oktober; Concert Greyhound Barbershop Singers 
27 oktober; Lezing Vereniging Het Museum 
28 oktober & 18 november; Try-out concert Sint Jan Meddo 
16 december; Leerlingenconcert Boogie Woogie 
 

 
Bezoek ons ook online 
We vinden het leuk wanneer u bij Boogie Woogie komt. 
Maar wist u dat we u ook graag online ontvangen? We zijn 
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 Instituut voor kunst en cultuur 
Roelvinkstraat 2 7100 AA Winterswijk 

T: 0543 – 51 55 69 | E: info@boogiewoogie.nl 

http://www.facebook.com/BoogieWoogieKunstenCultuur

