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Huismuziek Zwolle
Huismuziek Zwolle is een zelfstandige regionale vereniging en lid van de Landelijke 
Vereniging Huismuziek, Vereniging voor samenspel en instrumentenbouw. De leden 
vinden het fijn om samen muziek te maken. 

Huismuziek Zwolle heeft twee ensembles voor volwassenen: een blokfluit- en een 
strijkers-/blazersensemble. Elk van deze groepen repeteert één keer per twee weken 
op woensdagavond van 20 tot 22 uur in het gebouw van Stichting Focus aan de Zer-
boltstraat 63 in Zwolle.

Het blokfluitensemble bestaat uit 18 spelers en staat onder leiding van Susanne 
Gersch-Bremmers. Er wordt gespeeld op sopraan-, alt-, tenor- en basblokfluiten. 
De muziekkeuze varieert van oude tot hedendaagse muziek.

Het strijkers-/blazersensemble heeft momenteel zo’n 25 spelende leden en staat on-
der leiding van Ingrid Soeten. Instrumenten in dit ensemble zijn o.a.: (alt)viool, cello, 
contrabas, (bas-)klarinet, (alt)hobo, dwarsfluit en piano. 
Het repertoire varieert van Bach tot tango en van Klezmer tot musical.

Vier keer per jaar is er een gezamenlijke speelavond: o.a. in de kerstperiode en na de 
jaarlijkse ledenvergadering. Ook streven wij er naar om tenminste één keer per jaar 
een gezamenlijk optreden te verzorgen. 

Als je belangstelling hebt, kun je vrijblijvend twee keer komen meespelen (enige jaren 
les- of samenspeelervaring is gewenst). Daarna kun je aangeven of je lid wilt worden. 
Dit gaat altijd in overleg met de dirigent. De contributie bedraagt momenteel € 120,- 
per jaar.

Als je meer informatie wilt ontvangen, kun je contact opnemen met de secretaris
via email: zwolle@huismuziek.nl 
of via telefoonnummer 06-52303758. 

Website: https://huismuziekzwolle.nl 

Fiddler
on the Roof



Fiddler on the Roof (Anatevka)

Anders dan de titel doet vermoeden is deze speeldag niet alleen voor violisten. We 
maken een ensemble waarin niet alleen strijkers, maar ook houtblazers en hoorns 
meer dan welkom zijn. Andere instrumenten kunnen in overleg deelnemen.

Anatevka is een Broadway-musical uit 1964. De muziek is van componist Jerry 
Bock. Het verhaal is gebaseerd op een roman van de Russisch-joodse schrijver 
Sjolem Alejchem en gaat over Teyve, een arme Russische melkboer, die onder het 
harde bewind van de tsaar zijn hoofd boven water probeert te houden. Het liefst 
leeft hij volgens de traditie waarin hij is opgegroeid, maar door de moeilijke omstan-
digheden valt dat niet mee. De wervelende muziek brengt weer plezier in z’n leven: 
Sunrise Sunset, The Matchmaker, To life l’chaiim. 
Met deze muziek gaan we aan de slag. En als toetje is er er nog wat klassieke 
muziek aan toegevoegd: W.A. Mozart – Rondo alla Turca.

Het wordt een dag van heerlijk musiceren en veel leren. Vooral het aspect van 
samenspel en communicatie tijdens het spelen gaan we belichten.
Rustig op je stoel zitten en alleen bezig zijn met je eigen partij is er niet bij.
Laat je verrassen, meenemen en inspireren!
De muziek wordt als PDF gemaild. Desgewenst kan je die over de post ontvangen.

Hester van Vliet 

Hester van Vliet is hoboïste en op verschillende terreinen te horen: cantates, koffie-
concerten, soloconcerten, in diverse orkesten en koorbegeleidingen. Ook heeft zij 
een lespraktijk bij Hoboschool Arnhem, coacht ze ensembles en verzorgt ensem-
bledagen.

Hester van Vliet speelt in The Bach Orchestra of the Netherlands. Daarnaast is zij 
zakelijk leider van het Nederlands Begeleidingsorkest, een professioneel begelei-
dingsorkest voor koren. Ook speelt ze graag accordeon en dat heeft een mooie 
kruisbestuiving opgeleverd van klassieke muziek en folksongs. Zij geeft (huis-) 
concerten en concertlezingen op diverse locaties in heel Nederland.

Inschrijving

De kosten van deelname voor deze dag zijn € 25,- inclusief koffie/thee, maar zon-
der lunch. Opgave kan tot uiterlijk 1 oktober bij Elize Assen, e-mail  
zwolle@huismuziek.nl. Na ontvangst van een bevestigingsmail met daarin uw deel-
nemersnummer kunt u het bedrag overmaken op IBAN NL10 INGB 0008457561. 
Na ontvangst van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief. Vermeld bij aanmel-
ding welk instrument je speelt.

Datum en locatie

De open speeldag vindt plaats op 9 november 2019,  
van 10-17 uur, in Ontmoetingscentrum Het Anker 
Voorsterweg 36, 8042 AD  Zwolle. 

Slotpresentatie

Om 15.30 uur vindt een slotpresentatie plaats. Toehoorders zijn welkom vanaf 
15.15 uur. De toegang bedraagt € 1,- per persoon. Kinderen tot 12 jaar hebben 
gratis toegang. 
De dag wordt afgesloten met een drankje. 

Foto frontpagina: Fiddler on the roof, schilderij van Carl Spizweg, Duits kunstschil-
der uit het Biedermeier-tijdperk, 1808-1885.


