Oud-leerlingen geven jubileum Muziekschool Aalst-Waalre (MAW)
extra glans
Op zaterdag 10 maart vierde de muziekschool haar twintigste verjaardag met
een tiental workshops verspreid over de ruimtes van de Agnus Dei kerk aan de
Julianalaan. De belangstelling was groot: 140 inschrijvingen om een uur te
improviseren, samen te spelen, zich de performance eigen te maken, ritmes te
ontwikkelen vanuit kleur met zang, 'kijk, ik sta op het podium' oftewel
podiummanieren aanleren of mindfulness en muziek te ervaren. Alleen de
workshop 'dierenmaskers maken' leek niet muziekgerelateerd, maar dat was
schijn, want terwijl de jeugd ijverig kleurde, was het 'Carnaval des Animeaux'
hoorbaar.
Het organiserende docententrio Agnes Klaasen, Irene Meeuvis en Lydwien Donkers was
in de archieven gedoken om oud-leerlingen op te sporen die hun beroep gemaakt hebben
van muziek, dans, zang of een combinatie daarvan. Het gevolg was dat er maar liefst elf
frisse, enthousiaste gastdocenten voor hun eigen verzorgde workshops stonden. De
muziekschool heeft veel talent voortgebracht: oud-leerlingen zijn uitgewaaierd over heel
het land en merendeels werkzaam als docent. Twee van hen nota bene bij het MAW, zij
zijn nu dus collega's van hun voormalige docenten. Sommigen dirigeren daarnaast nog
een koor, spelen mee in een militaire kapel of spelen een heel andere rol. U zou een van
hen bijvoorbeeld tegen kunnen komen als Roodkapje in de Efteling. Of in een rol in de
musical 'Les Miserables', 'Wicked' of zelfs in 'Hamlet'. Andere oud-leerlingen zijn nog in
opleiding.
Eén grote familie
De workshops waren in twee rondes ingedeeld. Enkele werden in beide rondes gegeven,
waarvan er dan eentje voor de jeugd en eentje voor volwassenen was bedoeld zoals
bijvoorbeeld improvisatie en mindfulness en muziek. Beide groepen beleefden dit
duidelijk anders. Na afloop van de tweede ronde waren er heerlijke broodjes,
zelfgemaakte soep, koekjes, rauwkost en ander lekkers. Het werd een gezellige,
gezamenlijke en overvloedige maaltijd door deze culinaire inspanning van zowel de
deelnemers als van het organiserend comité. Het voelde als één grote familie. Voor veel
van de oud-leerlingen, en ook voor sommige bezoekers, had het iets weg van een reünie.
Aansluitend aan de maaltijd keerde iedereen terug naar de kerkzaal. Daar sloten laat in
de middag de oud-leerlingen de feestelijkheden af met een concert van niveau. Tussen
de optredens door presenteerden diezelfde oud-leerlingen samen met hun
workshopdeelnemers de resultaten van deze bruisende, muzikale en energieke middag.
Zodoende stond iedereen nog even op het podium. Oók de organiserende docenten, zij
werden volop in de bloemen gezet door directeur Dirk Bosman. Muziek verbindt en
ontspant, dat was deze middag weer goed te horen en te voelen. Iedereen genoot en
niemand had last van plankenkoorts.
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