NIEUWSBRIEF – FEBRUARI 2018
Beste Residents leerling en ouders/verzorgers,

Nieuwe groep 5 leerlingen: Welkom!

De winter ligt alweer bijna achter ons en de
dagen worden langer. Een goede tijd om terug
te kijken, maar ook vooruit!

Meteen na het nieuwjaarsconcert zijn de
nieuwe groep 5 leerlingen begonnen. De start
was een bijeenkomst in het theater waarbij ook
veel ouders aanwezig waren. Inmiddels zijn de
instrumenten mee naar huis en hebben de
eerste lessen plaatsgevonden. We hopen dat
jullie een geweldige tijd gaan hebben!

Voorspeelavond 19 december
Het lijkt alweer lang geleden, dus je zou bijna
vergeten dat we in december een fantastische
voorspeelavond hadden. Voor het eerst
speelden meer dan
40 leerlingen alleen
of in een groepje op
het grote podium
van het Diamant
Theater. De zaal zat helemaal vol met
enthousiast en ontroerd publiek. Zijn jullie al
aan het oefenen voor de volgende voorspeelavond?

Nieuwjaarsconcerten januari
Op verschillende plaatsen in Den Haag hebben
The Residents van zich laten horen in
nieuwjaarsconcerten, zoals hieronder in
Theater Dakota onder leiding van juf Wenny.
Ons nieuwjaarsconcert in het Diamanttheater
was een groot succes!! We speelden samen
met het strijkkwartet van het Residentie orkest
en met een jazzduo van het conservatorium.

Peter en de Wolf 18 februari
Zondag 18 februari mocht de speelklas van The
Residents in het voorprogramma van Peter en
de Wolf spelen in het Zuiderstrandtheater! Ze
speelden eerst zelf een concert en daarna ging
het hele orkest samen met de ouders naar de
voorstelling van het Residentie Orkest kijken.
Wat een feest was dat! De leerlingen dromen
nu al dat ze over een paar jaar ook in het
Residentie Orkest mogen spelen.

Tip
Een ander leuk concert van het Residentie
Orkest waar je naar toe kunt is: Peer Gynt. Dat
concert is 22 april, om 11.00 uur en ook in het
Zuiderstrandtheater.
Maar er is nog veel meer natuurlijk. Kijk op de
website: www.residentieorkest.nl.
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