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Waarom heb je voor dit instrument gekozen? 

Leek me leuk en dit kon ik lenen van de harmonie 

 

Oefen je veel? 

Ongeveer 6 dagen per week een half uur. 

 

Zou je een keer op willen treden? Zo ja, waar? 

Misschien over een half jaar. Waar? Ik zou het niet weten (arena!). 

 

Voor wie denk je dat Music for Life een leuke en goede hobby zou 

zijn? 

Ik ken wel wat mensen, maar ik wil die niet meteen bij naam 

noemen. 

 

Wat voor soort muziek vind je het mooiste? 

Alle soorten muziek, als het maar rustig is. 

 

Wat is je favoriete nummer? 

Het Zwanenmeer. Brabant van Guus. En verder een heleboel liedjes 

van Neil Diamond, Phil Collins, etc. 

 

Zit muzikaliteit bij jullie in de familie? Vertel. 

Ik dacht het niet. Misschien ergen een verborgen talent, maar die is 

kennelijk al dood anders was die wel ontdekt. 

 

Wat vind je het leukste aan M4L? 

Samen muziek maken. Zelfs op latere leeftijd. Wat 

het zo leuk maakt is dat dit mogelijk gemaakt wordt 

voor iedereen die dit wil. Er zijn geen voorwaarden. 

 

Music for life is een initiatief van harmonie SMT. 

Het is een muziekproject waar iedereen, 

ongeacht ervaring en leeftijd, welkom is om een 

muziekinstrument te leren bespelen. 

 

In september start er weer een nieuw blok van 

20 lessen (half jaar). Daarvoor kun je je vanaf nu 

inschrijven.  

Wanneer je met mensen praat over het leren 

bespelen van een muziekinstrument bespeur je 

vaak wel interesse, maar ook aarzeling en 

onzekerheid. Daarom willen we jullie graag 

kennis laten maken met een aantal mensen die 

al deelnemen aan Music for Life en daar heel 

enthousiast over zijn. Deelnemers van Music for 

Life in de spotlight dus. 

Gun jezelf een leuke hobby en de gezelligheid 

van muziek maken met een groep.  

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt 

je op http://www.harmonieoostrum.nl/music-

for-life.html 

Als je het enthousiasme graag van dichtbij mee 

wilt maken, kom dan naar de open M4L-les 

op 24 juni in de Oude Watermolen. 

 


