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Op meer dan 30 plaatsen waren ateliers, werkplaatsen, galeries en musea geopend

Culturele Zondag in de
Zilverstad aan de Lek

In het Arto Theater was werk van Rian van Nieuwkerk te zien
en doken de leden van de Creatieve Kliek op. Deelnemers aan
Culturele Zondag hadden zilveren ballonnen aan de deur hangen.

At Brandenburg opende de deuren van Goud- en ZilverWerk
Schoonhoven voor het publiek. Belangstellenden konden hier
een kijkje nemen.

Kiezel en Kei in
oranjesfeer
BERGAMBACHT - Basisschool

Kiezel en Kei staat volgende
week, de laatste week voor
de meivakantie, in het teken
van de aanstaande troonswisseling. Maandagkomen
alle 360 kinderen en 20 leerkrachten koninklijk gekleed
op school. ‘s Middags worden tijdens een koninklijke
modeshow vier koningskoppels gekozen. Om 15.30
zullen de 352 overgebleven
kinderen een erehaag vormen waardoor de koningskoppels de school zullen
verlaten. De laatste dag van
de week bestaat uit de Koningsspelen.
Na een koninklijk schoolontbijt wordt een massale
ochtendgymnastiek
verzorgd voor alle kinderen en
leerkrachten. Daarna starten
De Koningsspelen met volleybalclinics en voetbalclinics, verzorgd door jeugdige
topsporters. Ook worden er
Right2Playspelletjes gedaan
om kinderen in ontwikkelingslanden steunen.
De overige dagen staan in
het teken van de kleuren
van de Nederlandse vlag:
een rode dag, een witte en
een blauwe.

Bingo SWOS
- Stichting
SWOS houdt op woensdag
8 mei een bingo. De balletjes gaan weer rollen in het
Dienstencentrum aan de
Oranjeplaats 45b in Schoonhoven. Aanvang: 14.00 uur,
kosten € 4,50.

SCHOONHOVEN

Deze of toch die leuke blauwe! Hoedjes passen in Studio Barth art & hat. Ook dit hoedenatelier opende haar deuren tijdens Culturele
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Zondag.

Brass Band Schoonhoven
naar EK in Oslo
Drievoudig nationaal
kampioen Brass
Band Schoonhoven
vertegenwoordigt
volgende week
ons land tijdens de
Europese Brassband
Kampioenschappen die
op 3 en 4 mei worden
gehouden in het Noorse
Oslo. In de uitverkochte
grote zaal van het
fameuze Oslo Konserthus
(2.000 stoelen) probeert
de cultuurambassadeur
uit de Zilverstad het
vorig jaar behaalde brons
minimaal te evenaren.
SCHOONHOVEN/OSLO - De Eu-

Kort voor vertrek naar de Noorse hoofdstad, geeft Brass Band Schoonhoven een concert op 29 april
Foto: Rob Glastra
in Muziekcentrum De Koperdoos, Nieuwe Singel 35 in de Zilverstad.

ropese Brassband Kampioenschappen beginnen op
vrijdag 3 mei.
Nadat de volgorde van spelen bepaald is door loting,
betreden vanaf 17.00 uur de
kampioensorkesten van elf
Europese landen het podium van De Doelen voor hun
uitvoering van het verplichte ‘Myth Forest’. De Noorse
componist Stig Nordhagen
schreef dit concertwerk in
opdracht van de European
Brass Band Association speciaal ter gelegenheid van dit

EK. Op zaterdag 4 mei zijn
de deelnemende bands voor
een tweede keer te beluisteren, dan met een compositie
naar eigen keuze.
Het totaal aantal punten
van beide werken bepaalt
de einduitslag die aan het
einde van het afsluitende
galaconcert laat in de avond
wordt verwacht. Kort voor
vertrek naar de Noorse
hoofdstad, geeft Brass Band
Schoonhoven een bijzonder
kijkje in de keuken. Tijdens

door chefdirigent Erik Janssen geleide openbare repetitie op maandag 29 april zijn
liefhebbers en fans vanaf
21.00 uur welkom in Muziekcentrum De Koperdoos,
Nieuwe Singel 35 in de Zilverstad.
Live via internet
De Europese kampioenschappen zijn dit jaar door
livestream rechtstreeks te
volgen via internet. Meer
informatie is te vinden via

http://sumo.tvb2.nl/kampanjer/ebbc. Brass Band
Schoonhoven is tijdens het
kampioenschap ook te volgen via www.twitter.com/
BBS_ABC. Volgers worden
op deze manier continu op
de hoogte gehouden van
het laatste nieuws rond het
Schoonhovense kampioensorkest.
Neem voor meer informatie
een kijkje op de website van
de brassband www.brassbandschoonhoven.nl.

Rijdende
concertzaal
BERGAMBACHT - In de Classic

Express laten prijswinnaars
van het Prinses Christina
Concours jonge kinderen
kennismaken met klassieke
muziek. Classic Express is
een enorme trailer die kan
uitschuiven tot een concertzaal met ruimte voor ongeveer 35 kinderen. Een paar
jaar stond Bergambacht op
de wachtlijst en vorige week
was het eindelijk zo ver dat
de Classic Express het dorp
aan deed. Maandag 15 en
dinsdag 16 april woonden
leerlingen van de Kiezel en
Kei (groep 4 en 5), de Ark
(groep 3), de Kromme Draai
(groep 4 en 5), de Polsstok
(groep 3, 4, 5 ) en de Wegwijzer (groep 5 ) het concert
bij. Twee jonge muzikanten
trakteerden de kinderen op
een concert van viool, saxofoon en piano. De kinderen
waren onder de indruk en
de algemene reactie was dat
het zeker voor herhaling vatbaar was. “Goede muziek,
betrokken publiek, prima
geluid en de mogelijkheid
om prettig te zitten.”
De kinderen kregen steeds
na elk stuk ruim de gelegenheid om te reageren en
vragen te stellen. Aan het
eind mochten de kinderen
ook een zelf ingestudeerd
ritme laten horen. Voor veel
kinderen was dit de eerste
keer dat ze klassieke muziek hoorden. Al meer dan
70.000 kinderen in heel Nederland hebben genoten van
een concert in de rijdende
concertzaal.

