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Nieuwe slagwerkdocent  
Sinds de start van dit schooljaar wordt Giel 
Verstraten bijgestaan door Niels van der Neut voor 
het geven van de individuele lessen aan de 
slagwerkleerlingen van Jubilate Deo. In deze 
nieuwsbrief stelt Niels zich voor.  
 

Hoi! Mijn naam is Niels van der Neut en sinds kort 
ben ik een van de slagwerkleraren bij Jubilate Deo. 
Ik ben 24 jaar oud, kom uit Sliedrecht en sinds de 
zomer klaar met mijn opleiding aan het RockCity 
Institute in Eindhoven. Ik speel al slagwerk vanaf 
dat ik 10 jaar oud was. Ik speel in diverse orkesten 
en bands, bij de een is het vooral slagwerk en bij de 
andere alleen maar drummen. Ik heb super veel zin 
om de leerlingen veel bij te leren over trommelen, 
drummen en alles wat daarbij hoort! Ik kom jullie 
vast wel een keer tegen bij een van de 
evenementen van Jubilate Deo! 
 

Groetjes Niels van der Neut 
 

 
 

Examennieuws 
Op Zaterdag 7 december zal Gertwin Verstegen 
opgaan voor zijn praktijkexamen A op de Bb bas. 
Tijdens het jubileumweekend in Oktober is Gertwin 
al geslaagd voor zijn theorie-examen. 
 

Zaterdag 9 november zal Harm Gorter in Dorpshuis 
De Slenk opgaan voor zijn praktijk examen D. Nog 
nooit heeft een blaasleerling van Fanfare Jubilate 
Deo dit examen gedaan. Harm zal in verschillende 
samenstellingen in totaal zeven muziekstukken ten 
gehore brengen. Hij treedt onder meer op met zijn 
docent Hemmie, Fanfare-orkest, Lizette, maar 
Harm zal ook een solowerk ten gehore brengen. 
Iedereen is van harte welkom om hierbij te zijn. 
Meer informatie volgt binnenkort op Facebook.  
 

Wij wensen Gertwin en Harm veel succes toe. 

Algemene Muzikale Vorming 
Sinds dit nieuwe schooljaar hebben we weer een 
AMV-groep binnen Fanfare Jubilate Deo. Zeven 
enthousiaste kinderen uit groep 4-5 zijn begonnen 
met de beginselen van de muziek: Maud Arens, 
Jinthe Thijssen, Bo Rutten, Nora Vissers, Maud 
Janssen, Teun Coenen en Jerermy Hulsebos. AMV 
staat voor Algemene Muzikale Vorming en is een 
eerste kennismaking met ritmes, noten lezen en 
samen muziek maken. In de lessen maken we om 
muziek te maken gebruik van ons eigen lichaam en 
instrumenten zoals blokfluit, klokkenspel, klein 
percussie en boomwhackers. Verder gaan we dit 
jaar kennis maken met de instrumenten die er zijn 
binnen de fanfare en de slagwerkgroep. 
 

 
 

Voorspeeldag Jubilate Deo 
Op Zaterdag 21 december zal er voor alle 
leerlingen die bij Jubilate Deo muziekles volgen, 
een voorspeeldag georganiseerd worden in De 
Sleutel. De leerlingen zullen voor deze dag in 
overleg met hun muziekdocent een muziekstuk 
instuderen en dat tijdens de voorspeeldag ten 
gehore brengen. 
 

De leerlingen zullen deze nummers voor elkaar 
spelen en zullen naar elkaar komen luisteren. 
Ouders, broertjes, zusjes en andere 
belangstellenden zijn ook van harte welkom om te 
komen luisteren. De voorspeeldag begint om 15:00. 
 

Na afloop van de voorspeeldag zal de 
voorspeeldag voor de leerlingen afgesloten worden 
met een hapje en een drankje. 
 

Agenda 
Datum Tijd Activiteit Wie 
29-10 19:30 Informatieavond 

Nieuwe leerlingen 
L 

9-11  D-examen Harm F 
21-12 15:00 Voorspeeldag L 
24-12  Kerstavond F 
11-01 20:00 Nieuwjaarsconcert F,L,S 
12-01 14:00 Nieuwjaarsconcert F,L,S 

 

L = leerlingen, S = (jeugd)slagwerkgroep, F = 
fanfare 


