
 
 

 
 

Koninklijke Enschedese Burgerharmonie  kebh.nl 

Hallo aanstaande blokfluiter! 

 

Na de zomervakantie, op donderdag 27 augustus, start de Koninklijke Enschedese 

Burgerhamonie (KEBH) met een nieuwe blokfluitgroep. Hierbij leer je op een speelse 

manier samen muziek maken. Het plezier in de muziek staat hierbij voorop. De 

blokfluitles wordt gegeven door Jansje Timmers en Mariët van Voorst. Zij leren je samen 

spelen, leren je noten lezen en geven daarbij een goede begeleiding. Zo kun je al snel 

samen leuke liedjes spelen. Deze mag je dan tijdens een concert laten horen aan alle 

toeschouwers. Zo'n concert geef je met de andere orkesten van de KEBH. 

 

Wanneer is het en wat kost het? 

We maken één keer per week op donderdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur samen 

muziek in het Bonhoeffer College, locatie van der Waalslaan in Enschede. De contributie 

bedraagt slechts € 3,50 per maand. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Je krijgt wekelijks les van Jansje of Mariët. Zij geven al heel lang blokfluitles en kunnen 

dat heel goed. Daarnaast krijg je via ons korting op de aanschaf van een blokfluit. 

 

Wat verwachten wij van jou? 

Om mooie concerten te geven en goed blokfluit te leren spelen verwachten we jou 

donderdagavond op de repetitie. Je mag je blokfluit meenemen naar huis, op die manier 

kun je thuis oefenen. Als je echt niet kunt dan kun je je afmelden. Drie of vier keer per 

jaar geven we een concert. We verwachten dat je dan aanwezig bent. We zullen ruim van 

te voren vertellen wanneer het concert is. 

 

A Christmas Carol 

Het eerste concert staat al gepland: op zondag 20 december zal de KEBH de Christmas 

Carol van Dickens gaan uitvoeren: een prachtig kerstverhaal uitgevoerd door alle 

orkesten van de KEBH met hulp van acteurs die diverse rollen gaan vervullen. Doe jij met 

ons mee op je blokfluit? 

 

Wil je meedoen 

Wil jij meedoen met de blokfluitgroep die na de zomervakantie van start gaat? Meld je 

dan nu aan. Hiervoor kun je een mail sturen naar info@kebh.nl. 

 

Hopelijk zien we je na de zomer op de repetitie. 

 

Tot dan! 

 

Jansje    Mariët 
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