April 2022

Proef Vught
Op zondag 3 april werd het jaarlijkse Vughtse evenement
Proef Vught gehouden in het centrum van Vught.
MDM Vught was uiteraard ook van de partij. Ondanks het
wat tegenvallende weer waren we goed
vertegenwoordigd! Er was voor het eerst een kraam van
MDM met informatie en instrumenten. Een deel van ons
bestuur en een aantal docenten stonden hierbij om
vragen te beantwoorden en om kinderen kennis te laten
maken met een instrument.
Daarnaast waren er diverse optredens van onze
cursisten. De band Jazzwerk, onder leiding van Paul
Spoelstra, speelde de pannen van het dak! Zangdocente
Claire Adams zong een prachtig lied samen met een
leerling. Daarnaast dansten de vier wedstrijdteams èn
was er een viertal dames die een jazz-dans op high heels
prachtig neerzette.
Al met al was het een zeer geslaagde dag. Volgend jaar
zijn we dan ook zeker weer van de partij!

Nieuwe docenten

We mogen weer 3 nieuwe docenten aan het team van
MDM Vught toevoegen:
Voor gitaarlessen is dat Emiel van Dijk. Voor Trombone is
dat Simon Emmen en voor saxofoonlessen komt Bianca
Kuijpers ons team versterken. In de volgende
cursisteninformatiebrief zullen we ze wat uitgebreider
aan u voorstellen.
Welkom aan alle docenten en heel veel plezier gewenst
met deze nieuwe docenten voor onze cursisten.

Geboortenieuws
Op 19 maart 2022 is dansdocente Tamara Caarls bevallen
van een prachtige zoon, Mosie. Het gaat met beiden heel
erg goed, er wordt flink genoten van elkaar.
Wij wensen dit gezin heel veel geluk en gezondheid toe!

Agenda (noteer ze alvast!)
18-4-2022
19-4 t/m
22-4-2022
25-4-2022
27 -4-2022
9-5-2022
26-5-2022
27-5-2022
11-6-2022
2-7-2022
3-7-2022
9-7-2022
10-7-2022

2e paasdag ~ geen lessern
kijklessen afdeling dans
start meivakantie ~geen lessen
Koningsdag ~ diverse optredens
in het centrum van Vught
start lessen
Hemelvaart ~ geen lessen
gewone lesdag
open lesdag muziek
Behekst musical
Behekst musical
Dansvoorstellingen
Dansvoorstellingen

