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Het muziekgebouw van Aurore was het decor voor een presentatie met een 

feestelijk tintje. Saskia Verhoek geeft in haar lespraktijk “de Flierefluit” nu al 

weer 5 jaar dwarsfluitles en lessen IMO (Instrumentale Muziek Oriëntatie). Als 

docente is zij aangesloten bij de “Muziekcirkel” in Driebergen en tevens bij 

muziekvereniging Aurora.  

 

Enkele keren per jaar organiseert Saskia samenspeellessen, zodat haar leerlingen 

vaardigheid ontwikkelen in samenspel. De stukken die in deze lessen zijn 

ingestudeerd worden op voorspeelavonden ten gehore gebracht. Vanwege het 5-

jarig jubileum werden de presentaties van IMO- en fluitleerlingen gecombineerd 

in een leuk en gevarieerd programma. 

 

Voor een volle zaal met toehoorders werd de avond geopend met een knipoog 

naar het jubileum met het muziekstukje “Plechtig moment”, gespeeld door 9 

tieners. Na het welkomstwoord door Saskia lieten zij nog een 7-stemmig jazzy 

stuk horen. Beginnende leerlingen speelden ook samen en zelfs iets uit het 

hoofd, terwijl ze in optocht door de zaal liepen. 

 

De IMO-leerlingen (7-10 jaar) die les krijgen in basisvaardigheden van de 

muziek, zongen zeer geconcentreerd enkele liedjes. Zij lieten horen hoe je 

gevoelens als angst, boosheid en blij zijn kunt uitbeelden door de manier waarop 

je zingt: hard of zacht, bibberend of met boze klank. Bij twee liedjes werd ook 

gebruik gemaakt van diverse slaginstrumenten. 

 

De avond werd afgesloten met “Chats” een muziekstuk waarvan de eerste twee 

delen door een groepje volwassenen werden gespeeld. Daarna volgden de 

overige drie delen, ten gehore gebracht door vier jongvolwassenen. Een mooie 

afsluiting. 

 

Na de optredens werd Saskia nog in de bloemetjes gezet door de leerlingen. 

http://www.nieuwsbladdekaap.nl/page/Nieuws-detail/Muzikale-vijfde-verjaardag-De.647663.news


Steef Jansen bedankte namens het bestuur van Aurora Saskia Verhoek voor al 

het werk dat zij voor de vereniging doet door het opleiden van leden voor hun 

muziekexamens. Het was een leuke avond waarop iedereen volop kon genieten 

van hetgeen was ingestudeerd. “De Flierefluit” kan terug kijken op een 

geslaagde jubileumviering.  

Saskia Verhoek heeft twee opleidingen op het conservatorium afgerond: 

Algemene Muzikale Vorming op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag 

(1996) en Dwarsfluit op de Hoge school voor de Kunsten in Utrecht (2001). 

Naast haar 15 jaar lange ervaring als dwarsfluitdocente, heeft zij jarenlang op 

diverse scholen muziekles gegeven en kinderkoren gedirigeerd en begeleid. Zij 

speelt fluit in operetteverenigingen en ensembles. Daarnaast bespeelt zij diverse 

instrumenten en arrangeert graag muziek. Haar muzikale voorkeur gaat uit naar 

klassieke muziek en pop, met een kleine zijsprong naar de jazzmuziek. 

 

Desgevraagd geeft Saskia aan, dat zij het prettig vindt om een lespraktijk te 

hebben met leerlingen van verschillende leeftijden, niveaus en interesses. Dat 

geeft haar de uitdaging om de muzieklessen aan te passen aan ieders wensen en 

op ieders niveau. De praktijk in Driebergen is in 5 jaar tot zo’n leuke diverse 

werkplek uitgegroeid.  
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