
Workshop NL muziekdag Apeldoorn 21 maart 2014 

My breath …………………………  our music 

He Ruud, die trackbal werkt niet!.. 

Ruud zegt U tegen ons………... 

“Kijk, nu is de 
spoorboom open en 

nu mag je op de gele 

knop drukken” 

Zo werd deze jongen 

uitgedaagd op het 

goede moment te rea-

geren op het geluidje 

van Ruud. 

Door de hoofdsteun links aan te raken maak je geluid. 

Dat kan ook rechts en soms eveneens met je achterhoofd. 

Hij had de grootste lol en speelde zijn eigen spel…….. 



Workshops Tyltylschool Haren 22 april 2014 

Van  dit concert des levens heeft alleen Ruud het program………….. 

 Eerst even luisteren en dan samen aan de slag….. 

Een heel eind rijden dat Groningen, maar 
de moeite waard! 

Muziek is een 
fantastische in-
gang voor deze 
kinderen! 



Uit het programmaboekje van dit druk bezochte congres: 
 
De stichting My Breath My Music verzorgt voor alle kinderen een 
speciale muziekworkshop. Met zelf ontwikkelde elektronische in-
strumenten zoals  de Magic Flute en de Quintet is het voor ieder 
kind mogelijk muziek te maken. 
Na deze bijzondere muziekles geven de kinderen een spetterend 
muzikaal optreden voor hun ouders. 
 
Voor Ruud en Jan een lange dag met nauwelijks een pauze moment 
omdat de enthousiaste deelnemers  gewoon lekker  muziek bleven 
maken als hun workshop  al ten einde was. 
Het verzorgen van workshops vraagt veel tijd om alles klaar te zet-
ten en aan te sluiten en Veldhoven ligt ook niet bepaald naast de 
woonplaats van Ruud en Jan. Dus vroeg in de auto om 07.30 uur 
aanwezig te zijn en pas begin van de avond weer thuis. 
Maar ja, die blije gezichten van de kinderen en de verbaasde gezich-
ten van ouders, die hun kind zo actief met de instrumenten bezig 
zien, vergoedt alles. 
Naast de magic flute was zeker ook de Quintet een groot succes. 
We zijn inmiddels al toe aan een nieuwe Quintet. Daar gaan we ons 
best voor doen. 
Jan Bos 
 



        Oudercursus magic flute  
         zaterdag 4 oktober 2014 

De wachtlijst van de magic flute  hebben we kunnen 
wegwerken. Alle magic flutes zijn intussen beschik-
baar gesteld. Nu geeft Ruud een drietal cursussen  om 
alle mogelijkheden  te laten zien en uit te proberen. 
Natuurlijk komt Christiaan Gouweleeuw ons hierbij 
helpen. Hij is een van de eerste gebruikers en voor 
hem is het bespelen een fluitje van een cent. 
In de pauze staat er een eenvoudige lunch klaar. 
Deze oudercursussen zijn mogelijk dankzij de financi-
ële ondersteuning van Stichting Kinderrevalidatie 
Fonds Adriaan Stichting. Hartelijk bedankt hiervoor. 
Jan Bos 
  



Quezida mocht 
als een van de 
winnaars van het 
Prinses Christina 
Concours een ei-
gen concert geven 
aan haar klasge-
nootjes op mytyl-
school De Brug. 

Ademloos luister-
den jong en oud 
naar de prachtige 
muziek, die Que-
zida samen met 
twee andere mu-
zikanten ten ge-
hore bracht. 

 Trots en blij en dat stralen zij 
uit! 

En ja…...na zo’n prachtig optreden van Quezida samen met deze jonge musici van het conservatorium 
ontstaat de wens om ook eens een concert te geven in die bijzondere Classis Express. Die rijdende con-
certzaal een keer op ons terrein krijgen en voor elkaar krijgen dat  mytylleerlingen samen met leer-
lingen van een naburige school muziek  maken en met elkaar  luisteren naar klassieke muziek 
Tjonge wat zou dat geweldig zijn. 
Jan Bos 



 
 

Fujitsu  speelt voor kerstman 

Rudolph Bos senior account manager bracht ons 5  schitterende tablets  namens Fujitsu. Deze firma 
ontwikkelt erg veel voor de gezondheidszorg. Deze tablets gaan uitgeleend worden aan kinderen met 
ernstige motorische beperkingen. Door het aansluiten van onder andere een USB controller en een 
USB kastje, waar je schakelknoppen op kunt aansluiten  kunnen deze kinderen zelf muziek maken of 
schilderen.  
Wat een geweldig kerstcadeau van deze firma. We zijn er heel blij mee. Hartelijk bedankt.  

Door te blazen en ons hoof te bewegen kunnen we zelf muziek maken en zelfs schilderen. 



Optreden van Nick en Dewi op de kerstmarkt in 
Overschie 

Het was best heel 
fris hoor om buiten 
op de magic flute te 
spelen, maar geluk-
kig had de organisa-
tie voor een mooi 
plekje uit de wind 
gezorgd. En Ruud  
voor een terrasver-
warmer. 

Rotary Overschie had ons uitgeno-
digd om te komen spelen. Zij ver-
kochten kaarsen, waarvan 60% 
van de opbrengst aan onze stich-
ting geschonken wordt. 

Vol trots bewonderen 
ouders het optreden van 
Nick. 

Dewi  stuurde haar 
ouders de kerst-
markt op….want ze 
wilde even uit haar 
dak gaan met Ruud 

Deze Rotary heeft ons ook een quintet ter waarde 
van ruim € 2300 geschonken. 
Wat een prachtige schenking! 
 


