SCHOOLORKEST

Jij klinkt als muziek in mijn oren
Join the club …
Het schoolorkest een club? Jazeker! Eén vol muziekliefhebbers. Hoe tof is
het om iedere vrijdagmiddag te repeteren met alleen maar muzikanten?
Meedoen maakt je al beter!
Zit jij op een Etty school en speel je piano, cello, viool of een ander
instrument? Of kun je goed zingen, (en durf je dat ook op andere plekken dan
onder de douche)? Doe dan auditie en kom bij het orkest.

Meer dan (1) school
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Net zo gek van muziek als wij?
Kom een keer kijken!

Van alles wat
Wat is mooie muziek?
Muziekliefhebbers
worden het nooit eens …
Daarom speelt het orkest
verschillende stijlen: pop,
soul, jazz, noem maar op.
Een kleine greep uit de setlist: Etty &
the Bangers, I’m so excited, Still got the
blues, Nothing really matters, Can’t stop
the feeling, I Wish, Superstition, Uptown
funk, The lady is a tramp. En de speellijst
blijft groeien.
Live optreden
Natuurlijk spelen we in onze Etty scholen.
Zo kan iedereen ons aan het werk zien
tijdens allerlei bijeenkomsten. Ook
bij open huizen mogen wij de gasten
opwarmen. En we spelen bij festivals en
evenementen in Deventer en in de regio.
Durf jij het aan?
Keertje kijken?
Dat kan! Kom op vrijdagmiddag om
15.15 uur naar Het Vlier. Als het je bevalt,
kun je misschien wel auditie doen!
Meer info? Mail naar:
w.evink@ettyhillesumlyceum.nl
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17 november 2019
Elisabeth Concert bij Dimence in
Deventer. Een orkestuitvoering
voor cliënten, familie en relaties.
11 december 2019
Filmcompo op Het Vlier,
Schoolorkest en schoolkoor
samen. Eigen composities van en
door leerlingen uitgevoerd bij een
zelf gekozen filmfragment.
31 januari 2020
Open Huis op De Boerhaave
23 februari 2020
Duo-concert met de
Hanzestadband Deventer in
Bathmen
6 maart 2020
Open Huis op Het Vlier
3 april 2020
Optreden voor alle 1e klassen
van Het Stormink

HET STORMINK
Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs

www.ettyhillesumlyceum.nl

