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PJ IN CORONATIJD
Inmiddels zitten we in de 4e week van de ‘Intelligente Lockdown’. We
missen allemaal onze sociale vrije wereld. Naar buiten gaan gaat
gepaard met regels, geen uitjes, niet naar familie en geen
verenigingsleven. Het valt niet mee. Wij wensen een ieder veel sterkte
toe in deze bijzondere tijd. We hopen dat een ieder in goede
gezondheid mag blijven verkeren. In de hoop dat we snel weer
gezamenlijk muziek kunnen maken!
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KALENDER MAART – JULI 2020
Bloesemtocht Geldermalsen, zaterdag 18 april 2020, geannuleerd.
Voorjaarsconcert Eck en Wiel, zaterdag 16 mei 2020 korte concerten PJ en BB op 3 buitenlocaties in Eck en
Wiel, geannuleerd.
Zomerconcert Prinses Juliana en Muziekvereniging Ons Genoegen
Zaterdag 4 juli 2020 Gezamenlijk concert van PJ en BB met muziekvereniging Ons Genoegen uit
Amerongen. Inclusief verloting en…..muziek De Fanfare uit de film van Bert Haanstra! Onder voorbehoud.

BLAZERSBENDE BLOESEMBAND
Beste leerlingen,
Wat is het raar om elkaar onverwacht zolang niet te zien. We zitten in een moeilijke periode van onzekerheid
met elkaar. We maken verdrietige momenten mee. Ouders, opa’s en oma’s die niet bezocht kunnen of
mogen worden, scholen die gesloten zijn en bedrijven die het moeilijk hebben. Het corona-virus grijpt om
zich heen en kost vele mensen het leven. Hoe lang dit alles nog gaat duren is volledig onbekend. We moeten
met elkaar de schouders er onder zetten en vooral positief proberen te blijven. Vooruit blijven kijken, denk
aan de gezelligheid die we muzikaal ook zeker weer zullen hebben in de toekomst. Zorg goed voor elkaar en
wees goed voor anderen! Hopelijk zien we elkaar snel weer. Veel sterkte allemaal.
Met vriendelijke groet,
Muziekvereniging Prinses Juliana
Coördinatie BB Bloesem Band, Annelies van Doorn

Het is niet zo leuk om alleen te doen misschien…maar blijf
thuis wel oefenen. Iedere dag 5 tot 10 minuten even met je
instrument in de weer. Waarom? Zo kun je niets vergeten
van wat je al geleerd hebt, goed voor het oefenen van je
toon en natuurlijk omdat het leuk is! Maak er een leuk
filmpje of foto van en plaats deze in de app-groep van de
BloesemBand. Dat stimuleert ook anderen!
WIE DURFT?
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ALLES WAT OOK BELANGRIJK IS
✓ Een aantal leerlingen volgen individuele
muzieklessen via skype. Wil je ook blijven
ontwikkelen? Vraag de mogelijkheden na bij je
docent!
✓ Ondanks dat we niet samen kunnen spelen
kun je thuis volop repeteren aan de stukken!
Blijf spelen.
✓ Voor 4 mei is een oproep gedaan om “De
laatste Groet” te spelen, als je dit kunt en wilt,
in je eigen tuin. Muziek nodig? Mail naar
Mirandaspies@hotmail.com!
✓ En om 20.02 uur het Wilhelmus. Wie doet er
mee?
✓ Organiseren bowlingavond met onbeperkt friet
en bitterballen voor alle leden, verwacht op
zaterdag 27 juni 2020, onder voorbehoud.
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