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Groepslessen op school binnen het Bosch 

Leerorkest, 8 weken privé les en dan al optreden? 

Ja hoor, dat deden 6 kinderen van de basisschool 

met medewerking van hun muziekleraren van het 

Bosch Leer Orkest donderdag 22 mei op een echt 

podium met publiek, in de Muzerije. Een volle 

tribune van zusjes, broertjes, ouders, familie en 

andere geïnteresseerden. Al voor 19.00 uur werd 

er volop geoefend en mocht het binnenlopende 

publiek genieten van deze talenten. 

 

 

 

De aftrap was een ‘Alle Menschen werden Brũder”op viool, door Aylin  en haar lerares Roos. 

Opvallend, maar zenuwachtig leken de kinderen niet. 

Merve , met een Turks lied, en Aylin  (“In the jungle”) stonden als volleerde muzikanten 

viool te spelen. Na elk nummer kwam er dan ook een groots applaus. 

 

Helaas kon Lennie door omstandigheden niet meedoen, 

maar Felix liet ons horen hoe een cello echt klinkt, 

samen met zijn leraar Cor.  

Het Wilhelmus nog wel! 

Had het aan Felix gelegen, dan hadden we het Ghanese 

volkslied beluisterd, maar de tijd was te kort voor leraar 

Cor om dat in te studeren. 

 

Wie weet komt dat nog op 4 juli, wanneer de kinderen 

optreden in de grote zaal van het Theater aan de Parade, 

met zo’n 200 andere kinderen en 3 orkesten. Als je hoort 

wat er in 8 weken bereikt is, zou dat moeten lukken! 

 

 

 

Choney en Ebony hadden wel een heel 

moeilijk instrument, waar je volgens 

presentatrice Kiki heel goed 

carnavalsnummers op kunt spelen: de 

trombone. 

Even dezelfde noot vinden onder leiding 

van leraar Sep, en dan om de beurt zingen 

en blazen. Een hele prestatie!  

Na de individuele optredens speelden de 

kinderen ook nog samen en mochten we 

weer genieten van “Älle Menschen 

werden Brūder” en “Yankee Doodle”.  

 

 

 

Tussen de optredens door werden de kinderen ondervraagd door presentatrice Kiki, waarbij 

Aylin aangaf al wel iets langer te spelen. Dat was dan ook te horen! 
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Aylin gaf ook aan na dit schooljaar te moeten 

stoppen omdat ze naar de middelbare school gaat 

en het Bosch Leerorkest alleen actief is op de 

basisschool. Ze wil wel heel graag verder gaan 

met muziek. 

 

Stichting Opus Leo gunt het haar van harte en 

roept bedrijven, organisaties en personen op die 

een financiële bijdrage kunnen leveren. Zodat er 

budget beschikbaar blijft voor talenten die zich 

verder muzikaal willen ontwikkelen. 

Want, wat is er nou mooier dan samen muziek 

maken en je talent delen met anderen? Niets 

toch? 

 

 

Namens Stichting Opus Leo, 

 

 
 

 

Monique Cornelis 


