
Theater aan de Parade, 04-07-2014 
Slotconcert schooljaar 2013-2014 van het Bosch Leerorkest. 

 
 
 
 

Om 18.45 zal de zaal opengaan en staan we rijen dik te popelen tot het zover is.  
De grote zaal van het Theater aan de Parade zit al snel stampvol en er wordt volop heen en weer 
gezwaaid door ouders (in de zaal) en leerlingen van groep 6 die al klaar zitten op het podium.  
 
Onder een klaterend applaus komen de leerlingen van groep 7 en 8 aan het begin de trappen af  
en nemen plaats op de eerste gereserveerde rijen. Het kan beginnen. Nog even zwaaien dan!  
 
 
 
 
Groep 6 
Lex Wiersma, de dirigent, in 
spijkerbroek en jacquet, roept ons op 
maar eens heel goed te luisteren   
(want houdt al die enthousiaste 
kinderen maar eens stil!) En daar 
begint het.  
Met een spetterend vrolijk nummer. 
Jee, wat klinkt dat goed! En wat een 
overgave op het podium.  
Een en al concentratie en blije 
gezichten. Ja, je zal toch voor zo’n groot publiek optreden!  
Het tweede nummer, over een pandabeer, klinkt al net zo vrolijk, evenals “wij spelen wereldmuziek”, 
waarbij het publiek getrakteerd wordt op een trompetsolo van de docent, bijgestaan door de 
kinderen. Tijdens het vierde nummer wordt er al gespeeld zonder cd. “Take that groove”.  
Nou, dat spettert net zo, wat een enthousiasme. Eenfeest om in de zaal te zitten.  
En zingen kunnen ze met z’n allen ook. De zaal is niet geruisloos stil. Tja, dat kan ook niet, want af en 
toe wil je als ouder toch even aan je buurman of vrouw laten weten wie die geweldige violist links is. 
“Dat is nou mijn dochter!” Het laatste nummer van groep 6 , “Helena, tuma un bonbon”, wordt uit 
volle borst in het Papiamento meegezongen door een paar dames naast me.  
 
Groep 7  
Groep 7 wordt aangekondigd door de presentatrice Geertje van der Rijt, die ons vertelt dat vaststaat 
dat, als je met plezier op school muziek maakt, dit ook de leerprestaties verbetert. Dat geloof ik 
meteen! Een van de trombonisten zegt dat hij het bespelen van het instrument erg leuk vindt, maar  
dat je wel last krijgt van je lippen. Dat is echter geen reden om er niet voluit op los te blazen tijdens 
het eerste nummer over dansen en springen en de wereld waar ik graag woon. Alle 
instrumentgroepen in het Bosch leerorkest hebben een eigen docent. En allemaal doen ze  
met zoveel plezier dit werk. Fantastisch om te zien 
.  
Zara, een van de kinderen die dankzij een bijdrage van Stichting Opus Leo individueel vioolles heeft 
gehad en afgelopen 22 mei ook al heeft opgetreden in de Muzerije, speelt als soliste samen met 
Roos, haar docente, een nummer over verliefd zijn. Geen gêne, geen angst, gewoon een prachtig lied 
ten gehore brengen op een podium voor een volle zaal. Wat een prestatie! Petje af, Zara!  
  



Dan een nummer over liefdesverdrietos in 
Spanjos, waar castagnetten niet mogen 
ontbreken, en drie meisjes op de voorgrond niet 
alleen de castagnetten bespelen, maar er ook 
nog bij dansen.  
 
 
 
 
 
Na deze nummers over verliefd zijn volgt het 
meest opzwepende nummer  “Don’t worry..............”be happy”.  
De zaal zingt mee op een teken van de dirigent. “Happy” zijn we met z’n allen!  
Een fantastisch optreden.  
 
Groep 8 

Groep 8 is aan de beurt. Verschillende kinderen hopen door te kunnen gaan met het bespelen  
van hun instrument, ook al speelt het Bosch Leerorkest niet op de middelbare school. Even horen 
hoe een dwarsfluit klinkt, en daar gaan ze dan! “Mijn tantes blues” Je zou er treurig van worden, 

maar dat is ook de bedoeling van Blues. “Een grote 
banaan uit Afrika” wordt extra moeilijk gemaakt 
voor de muzikanten, door een meisje uit het 
publiek die met haar hand aangeeft of er hard of 
zacht gespeeld moet worden. Het Brabants Orkest 
zou het niet beter kunnen doen!  
 
 
 
 
 
 

Na “in the jungle” gaat het dak bijna van het theater, als het voltallige publiek meeklapt op  
“We will, we will rock you”. Een geweldige avond, een en al enthousiasme en zeer trotse ouders die 
beneden in de foyer de kinderen toejuichen wanneer ze met z’n allen de (rode loper) trap afkomen.  
Met kinderchampagne in een echt champagneglas wordt de avond in stijl afgesloten. Hopelijk zijn 
Merve en Aylin, twee talenten die dankzij Opus Leo extra lessen hebben kunnen volgen en die als 
solistes zouden optreden op de viool, er volgend jaar wel bij. Nu waren ze helaas door ziekte geveld. 
Zo ontzettend sneu! En ik hoop dan ook weer van de partij te mogen zijn 
.  
 
 
Namens Stichting Opus Leo  
Monique Cornelis, Promotie en Publiciteit.  
 


