
HARMONIE MUSIS SACRUM BAKEL  

Jong geleerd is oud gedaan. Nooit te oud om te leren! (5) 
 
Mijn naam is Nienke, 24 jaar. Na 2 jaar fanatiek blokfluiten ben ik begonnen met de altsaxofoon. 

Eigenlijk was het heel logisch dat ik muziek zou maken, want mijn broers en zus deden dit al. Ik volgde en daar 

ben ik nu heel blij om. Ik ging al vanaf jongs af aan naar concerten van de harmonie kijken. Eindelijk mocht ik 
na een paar jaar altsaxofoon ook bij het opleidingsorkest spelen. Dat was het leukste, want nu kon ik samen met 

heel veel anderen spelen. Dat ben ik blijven doen. Het samen spelen in een harmonie zorgt voor sfeer, motivatie 

en uitdaging. Soms wat makkelijkere, leuke, vlotte stukken, andere keren stukken om goed te oefenen. Door 

deze variatie, en de groep mensen bij elkaar, ben ik elke donderdag weer gemotiveerd om mijn altsaxofoon 
weer op zijn best te laten klinken. Muziek maakt ook slim, zo wijst onderzoek nu uit. Of dat bij mij nu zo is, 

daar durf ik niks over te zeggen. Maar het lezen van noten, het luisteren naar andere instrumenten en het samen 

spelen zorgt er naar mijn mening wel voor dat je leert om met meerdere dingen tegelijk bezig te zijn. Het is 
soms betoverend om een instrument mooi en goed te laten klinken. Best een uitdaging, welke ik iedereen wil 

aanraden om in ieder geval te proberen. Jong én oud(er).  

 

Bij Musis Sacrum ben je welkom. 
Wil je je nader oriënteren, bezoek dan eens onze repetitieavond op donderdag tussen 20.00 - 22.15 uur in de 

Musis Sacrum Hal aan de Beekakker. Wel graag vooraf contact met ons opnemen! 

Of kom luisteren naar een van onze concerten. Kijk eens op www.musissacrumbakel.nl  
Als je meer info wil; onze contactpersoon is Hélène van de Laar via e-mail info@musissacrumbakel.nl 

 

 


