Agenda optredens en acties:
24-03

Nieuwsbrief nr. 1 2018
Beste donateurs en leden,
2018 is alweer even begonnen en Linfano is het
nieuwe jaar voortvarend ingegaan. We hebben al een
prachtig nieuwjaarsconcert gehad en we zijn hard aan
het oefenen voor het voorjaarsconcert. 2018 is voor
Linfano ook een jaar van veranderingen. Welke
veranderingen dit zijn kunt u lezen in deze
nieuwsbrief.

Workshop "Leer een instrument
bespelen in een dag' van 10:00-16:00
01-04
Ensemble Paasdienst in het Kruispunt
07-04
Voorjaarsconcert Start concert 19:30
16-04 en 18-04 Plantenactie
21-04
Voorspeelmiddag in het Trefpunt
samen met AMV
27-04
Koningsdag: torenblazen en aubade
met rondgang
17-05
Avondvierdaagse Nieuwegein
18-05
Avondvierdaagse Oudewater
31-05
Avondvierdaagse Utrecht
08-06
Avondvierdaagse Montfoort
21-06
Avondvierdaagse Linschoten

Kerstconcert

Van de voorzitter:

Beste donateur, Op maandagavond 5 maart heeft de
muziekvereniging zijn jaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden. Een mooi moment om
terug te blikken en vooruit te kijken. Een van de
bestuursleden had een mooie presentatie gemaakt
met foto’s van de activiteiten van Linfano in 2017.
Indrukwekkend om te zien wat we allemaal met
elkaar gedaan hebben. We hopen hier ook in 2018
mee door te gaan. Hierbij is uw steun belangrijk.
Vooruit kijkend is het belangrijk dat we nieuwe leden
werven. Het schoolproject en de workshop van 24
maart zullen daar hopelijk aan bijdragen. Bedankt
voor uw steun en veel leesplezier met deze
nieuwsbrief.

Op vrijdag 8 december werden de lichtjes in de
dorpskerstboom op het plein bij het Dorpshuis weer
ontstoken. Vanwege het winterse weer kon Linfano
hier helaas niet bij aanwezig zijn. Onze instrumenten
zijn zeer gevoelig voor weersinvloeden en het was
voor ons niet mogelijk om op te treden. Om de
Linschotense bevolking toch in de gelegenheid te
stellen naar de kerstmuziek te komen luisteren,
hielden we donderdag 21 december een
kerstconcertje in De Brede Vaart.

AMV lessen zijn weer gestart

Coen van der Stelt
In januari 2018 is er weer een cursus AMV gestart voor
leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool.
Er waren, net als vorig jaar, weer zoveel aanmeldingen
dat we twee groepen hebben kunnen maken. Bijna
moesten we een leerling teleurstellen omdat we geen

instrumenten meer hadden, maar gelukkig hebben we
dit weten op te lossen!
De kinderen krijgen gedurende 10 weken les van
Vincent Verhage in de basisbeginselen van de muziek.
In deze lessen wordt er een start gemaakt met het
leren notenlezen m.b.v. een klokkenspel. De kinderen
krijgen een eigen klokkenspel mee naar huis om te
oefenen en te experimenteren. Gedurende de cursus
krijgen de kinderen ook les op een blaasinstrument,
een bugel of een trompet. Hoe houd je het instrument
vast? Hoe ziet het er uit? Hoe maak je de toon? Welke
muziek kan je er mee maken?
Wilt u weten wat deze kinderen allemaal geleerd
hebben? Kom dan op zaterdagmiddag 21 april bij onze
voorspeelmiddag in ’t Trefpunt luisteren, u bent van
harte welkom.

Nieuwjaarsconcert

Zaterdagmiddag 13 januari hielden we ons
nieuwjaarsconcert. De opzet was anders dan de
nieuwjaarsconcerten van de afgelopen jaren. Het was
een concert vóór kinderen en dóór kinderen, met als
thema “Kinderen laat je horen!”. Nou, dat laten
horen is goed gelukt! Het publiek genoot zichtbaar
van afwisselende optredens van het leerlingenorkest,
de slagwerkleerlingen, de saxofoongroep en de
fanfare. Om te laten horen hoe het klinkt als je van
leerling bij een fanfare bent doorgegroeid tot
beroepstrompettist, speelde Marc Busscher op
trompet de solopartij in het nummer La Virgen de La
Macarena.

Als klap op de vuurpijl werd de fanfare uitgebreid met
een aantal muzikanten van de Prins Clausschool. De
leerlingen van groep 5,6 en 7 van de Prins Clausschool
krijgen wekelijks muziekles van Vincent Verhage en
tijdens deze lessen had hij een tweetal werken met de
kinderen ingestudeerd. Bij het concert kregen de
leerlingen van de Prins Clausschool allemaal een eigen
plek in het orkest en speelden ze samen met de
fanfare de stukken FF wachten en Samen en alleen.
Het was voor sommige kinderen best spannend, voor
het eerst een optreden met zo’n groot orkest. Maar
tijdens het concert was daar niets van te merken, het
ging fantastisch!

Anjeractie online
Ook voor dit jaar is besloten niet langs te deuren te
gaan om te collecteren, maar om mee te doen met de
online actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de
Anjeractie. U kunt online doneren aan het Anjerfonds,
waarbij de helft van de donatie naar onze clubkas gaat
en de andere helft naar cultuur en natuur hier in de
directe omgeving van Linschoten.
We hebben bij de AMV al bijna een leerling moeten
teleurstellen omdat we geen instrumenten meer
hadden!
Van uw bijdrage hopen we er wat
instrumenten bij te kunnen kopen, zodat we in de
toekomst voor iedereen die bij Linfano wil spelen
voldoende instrumenten hebben.

Een ander bekend nummer uit een film is An
American In Paris van Gershwin. Dit is een symfonisch
gedicht en qua vorm een rapsodie, waarin Gershwin
beelden en geluiden van Parijs oproept zoals hij ze zelf
heeft ondergaan. Zo klinkt bijvoorbeeld het
claxongeloei van de ouderwetse Parijse taxi's door de
bedrijvigheid op de boulevard heen.
Helaas is dit het laatste concert onder leiding van
Vincent Verhage. Hij heeft aangegeven te stoppen als
dirigent bij Linfano. We zijn momenteel druk bezig
een opvolger voor hem te zoeken. We zijn blij dat
Vincent wel verbonden blijft aan Linfano. Hoe? Dat
leest u verderop.
Uiteraard is ook het leerlingenorkest weer van de
partij. Ook zij spelen filmmuziek waaronder de
bekende liedjes uit Disney’s Junglebook.

Via deze link kunt u direct doneren
https://utrecht.anjeractie.nl/club/muziekvereniginglinfano

Een ander onderdeel van Linfano is de Melody
Percussion Band. Zij zullen ook verschillende stukken
ten gehore brengen waaronder muziek van de
bekende TV serie Game of Thrones.

Voorjaarsconcert 7 april
Muziekvereniging Linfano geeft zaterdag 7 april
Dorpshuis De Vaart een voorjaarsconcert met een
gevarieerd programma. De fanfare o.l.v. Vincent
Verhage speelt ook dit keer weer veel musical- en
filmmuziek.
Zo spelen ze muziek van Gloria Estefan uit de musical
On your feet! welke nu in het Beatrixtheater draait.
Daarnaast kunt u luisteren naar muziek uit de film en
gelijknamige broadwaymusical The Wiz. De film zelf
werd geen hit, maar de (motown) muziek uit de film
was wél succesvol, de nummers "Ease On Down The
Road" en "A Brand New Day" werden immers grote
hits.

Bij de verloting in de pauze zijn weer leuke prijzen te
winnen. Wilt u een avond genieten van prachtige
muziek, kom dan luisteren!
Aanvang: 19:30 uur (zaal open 19:15 uur) in Dorpshuis
De Vaart te Linschoten. Toegang is gratis.

Linfano DOET op NL DOET
Het Oranje Fonds organiseerde op 9 en 10 maart
2018, samen met duizenden organisaties in het land,
NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Ook in Linschoten waren er diverse projecten, zo is de

tuin bij ’t Trefpunt, het gebouw dat we huren voor de
muzieklessen en waar de Melody Percussion Band
repeteert, opgeknapt. Stichting Libel mag sinds kort
van Gemeente Montfoort Dorpshuis De Vaart
gebruiken voor lokale activiteiten. Ook Linfano maakt
graag gebruik van het Dorpshuis voor onze concerten,
daarom hebben een aantal leden van Linfano ook
meegeholpen met het opknappen van de grote zaal
tijdens NL Doet. Komt u bij ons voorjaarsconcert
kijken hoe het geworden is?

Workshop kennismaken met muziek voor jongeren
(12+) en volwassenen - Zaterdag 24 maart
Leer een blaasinstrument bespelen in één dag!

Altijd al eens dat instrument willen spelen maar nooit
aan toegekomen, of had je het idee dat dit veel te
moeilijk voor je was? Of speel je al een instrument
zoals piano of gitaar en wil je ook graag eens proberen
of een blaasinstrument er bij ook iets voor je is?
Probeer dan eens deze workshop. Linfano is op zoek
naar jouw talent!

Nieuwe koperdocent
Helaas heeft onze koperdocente, Isabelle Roelofs,
aangegeven te stoppen met lesgeven bij Linfano. Dit
vinden wij erg jammer, maar gelukkig hebben wij een
goede opvolger kunnen vinden en nog wel een “oude
bekende” , namelijk Vincent Verhage. Hij gaat dan wel
stoppen als dirigent bij Linfano, maar blijft gelukkig als
koperdocent verbonden aan de vereniging. Ook zal hij
het schoolorkest op de Prins Clausschool overnemen
van Isabelle zodat hier ook de continuïteit
gewaarborgd blijft. We bedanken Isabelle voor haar
inzet de afgelopen periode en wensen Vincent veel
succes in zijn nieuwe rol bij Linfano!

Samen met andere volwassenen (12 jaar en ouder)
leer je de eerste stappen om muziek te maken op een
blaasinstrument. Geen muzikale ervaring of
notenlezen vereist. Ervaar ook hoe leuk zélf muziek
maken is!
Gedurende de workshop krijg je les op een
blaasinstrument. Hoe houd je het instrument vast?
Hoe maak je de toon? Welke muziek kan je er mee
maken? Je leert wat verschillende ritmes zijn, noten
lezen en luisteren naar muziek. Je leert dit allemaal op
één dag en aan het einde van de dag kun je zelfs een
muziekstuk meespelen met Linfano! Dit laat je horen
in een afsluitend concert.
Kijk voor meer informatie op onze site www.linfano.nl
Kosten € 12,50 (incl. lunch)
Locatie: OBS Prins Claus
Deelnemen?
Stuur dan uiterlijk 22 maart een mail naar
info@linfano.nl o.v.v. aanmelding workshop. In de
mail graag de volgende gegevens vermelden: naam,
adres, telefoon, e-mailadres en het instrument van je
voorkeur. Na ontvangst van je inschrijving ontvang je
een e-mail als bevestiging.

U bent donateur, maar wat ziet u hiervan terug?
Wij zijn erg blij met onze donateurs. Om u op de
hoogte houden van onze activiteiten krijgt u een paar
keer per jaar een nieuwsbrief. Maar wat wordt er met
het geld gedaan dat we van u mogen ontvangen?
Dit wordt gebruikt voor onderhoud en aanschaf van
instrumenten. Als je bij Linfano speelt ben je niet
verplicht om zelf een duur muziekinstrument aan te
schaffen. Een instrument kost zo een paar duizend
euro, dus dat is niet voor iedereen te betalen. Daarom
krijgen leden van Linfano een instrument in bruikleen
Ook regelen wij het onderhoud van deze
instrumenten zodat de levensduur van de
instrumenten verlengd wordt.
Van uw bijdrage hopen we er instrumenten bij te
kunnen kopen en bestaande instrumenten te kunnen
reviseren, zodat we in de toekomst voor iedereen die
bij Linfano speelt voldoende en goede instrumenten
hebben.

Een muziekinstrument leren spelen doe je bij
Linfano.
Volwassen leerlingen zijn ook welkom!
Iedereen die een instrument onder de knie wil krijgen,
ongeacht je leeftijd of niveau, krijgt les van een
professionele muziekdocent. Ben je een beginner of
juist al gevorderd, we hebben altijd een passende les
voor je.
Nieuw: proeflidmaatschap voor 3 maanden.
Wil je kijken of muziek maken sowieso iets voor je is?
Gewoon eens een instrument uitproberen? Ervaren
hoe gezellig het is bij Linfano? Probeer dan het
proeflidmaatschap: Je wordt lid van Linfano voor een
periode van 3 maanden. Gedurende 12 weken krijg je
een instrument én les voor € 275,-.
Dit proeflidmaatschap stopt automatisch 3 maanden
na ingangsdatum.
Interesse? Neem contact op via info@linfano.nl

Om kosten en het milieu te sparen streven wij er
naar deze nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal te
verspreiden.

Wilt u de volgende nieuwsbrief en andere berichten
van Linfano graag digitaal ontvangen?
Geef dan uw e-mailadres door aan
secretaris@linfano.nl
Denkt u er ook aan áls u gaat verhuizen, uw nieuwe
adres aan ons door te geven?
Zo blijft u altijd op de hoogte van onze activiteiten!

Het is voor iedereen die Linfano een warm hart
toedraagt mogelijk om Linfano GRATIS te sponsoren.
Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst
naar https://www.sponsorkliks.com/

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de zomer van
2018. Vragen, reacties en bijdragen zijn van harte
welkom via info@linfano.nl

STICHTING VRIENDEN VAN
LINFANO

Vul bij “Wie wilt u sponsoren” voor Linfano.
Op de website staat een banner van SponsorKliks.
Door op deze banner te klikken verschijnt een
overzicht van tientallen (web)winkels, waaronder
Bol.com, Coolblue, Albert Heijn, Intertoys, Hema,
Zooplus, AliExpress, Vliegtickets.nl en Zalando. Elke
aankoop bij een van deze bedrijven levert Linfano een
commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het
kost u dus niets extra. U kunt ook de Sponsorkliks app
op uw telefoon downloaden. Vanuit de App kunt u
direct winkelen of de prijs van een product vergelijken
zodat u niet teveel betaalt.
Zelfs uw vakantie boeken kan via Sponsokliks!
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog
lekker ook!

Reik ons de hand; word vriend van Linfano

Alvast bedankt namens Linfano.

Voor een jaarlijkse bijdrage
(minimum € 12,50 maar het mag natuurlijk ook meer
zijn) wordt u middels een regelmatige donateursbrief
op de hoogte gehouden van de activiteiten van
Linfano.
Donaties kunt u overmaken naar de penningmeester
op rekeningnummer
NL 45 RABO 0 336 3006 70
t.n.v. Linfano
o.v.v. donatie.

Website www.linfano.nl
Actuele informatie treft u aan op de website
www.linfano.nl . Daar zijn ook gegevens over de
vereniging te vinden en de actuele agenda. Ook via
Facebook en Twitter zijn we te volgen.

