
  

 

 

 

 

                                                                  

 

Voor de 3e keer kwam  de Classic Express voor twee dagen naar ons. Dit jaar voor De Kiem in Dor-

drecht, waar Ruud ook iedere vrijdag werkt. Samen met Joke bezocht ik een van deze concerten.  We 

zagen twee groepjes jonge kinderen ademloos kijken en luisteren naar een prachtig en erg leuk con-

cert. 

13 en  14 februari 2020 

Een bezoek aan deze prachtige concertzaal 

met een uitstekende akoestiek en steeds ver-

anderende kleuren is een belevenis voor alle 

kinderen. Kinderen worden daar blij en vro-

lijk van en dat werkt uitnodigend om zelf ook 

muziek te gaan maken. My Breath My Music 

kan daarbij een handje helpen. 

Binnen komen in een prachtige van kleur veranderende ruimte terwijl Mischa van Tijn op de piano 

speelt en dan door Christiaan van der Wey gevraagd worden om mee te spelen 

Martine Velthuis 

kan op de viool het 

fluiten van een 

vogeltje na  doen. 

Martine kon de kinderen blij en vrolijk maken met een muzikale wandeling door het bos. 

“En….horen jullie ook de echo  hier?” Christiaan laat zien hoe hij blaast…. En nu met geluid! 

Op een aantrekkelij-

ke en uitstekende 

wijze presenteerde 

Christiaan dit con-

cert.. Heel leuk om 

te zien hoe hij dit 

afstemde op deze 

jonge kinderen.  

Chapeau, Christiaan! 



 

Verslag Jan Bos 

In de Classic Express wordt ook gebruik gemaakt van onze  Magic Flute en de Quintet.  Bij dit concert werd de quintet 

ingeschakeld.  Vijf vrijwilligers mochten de knoppen bedienen. Als je op de knop druk op het teken van Christiaan hoorde 

je een  stukje muziek en speelden Martine en Mischa verder. Christiaan zag met genoegen dat deze vrijwilligers dat su-

persnel zonder hem konden. 

Hartelijk bedankt  leden van het Panfonds dat jullie  samen  met  de mensen van het  Prinses Christina  Concours deze con-

certen mogelijk gemaakt hebben. De kinderen, begeleiders  en gasten hebben  genoten van  de prachtige  en bijzondere 

concertzaal, de presentatie en de muziek van deze jonge  fantastische musici.  

En…. We zijn er  trots op dat onze Magic Flute en de Quintet  onderdeel zijn van deze concerten. Beide instrumenten wer-

den heel leuk ingezet deze  beide dagen.  

“En nu zonder mij!”” 

High Five voor Christi-

aan, Martine  en Mischa  

voor jullie fantastische 

optreden en een high 

five terug voor jullie. 

Jullie waren ook een 

fantastisch publiek! 

En als aandenken krij-

gen jullie een sticker 

met de afbeelding van  

deze bijzondere rijden-

de concert zaal….. 

Maar heus  die rijdt 

niet tijdens ons optre-

den! 

Ja, het blijkt net of je op reis gaat als je in deze rijdende concertzaal zit……. 


