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Sociaal Collectief is een organisatie voor samenlevingsopbouw in
de gemeente Súdwest-Fryslân. In
deze rubriek brengt zij nu wekelijks de nieuwe initiatieven in
coronatijd onder de aandacht. Zie
www.stichtingsociaalcollectief.nl.
Hebt u een goed idee voor deze
rubriek, een initiatief in uw eigen
buurt? Laat het weten aan Mirjam Krop via m.krop@sociaalcollectiefswf.nl

SÚDWEST OP SYN BEST

Genieten van muziek
,,Je kunt niet meer naar het
Kunstencentrum Atrium
komen, de trekharmonicalessen gaan online.” Toen Daan
Brouwer dit bericht kreeg,
bedacht hij dat hij wilde
blijven spelen. Misschien kon
hij daarmee iets betekenen
voor anderen. Met een andere
leerling verzamelt hij materiaal wat ze tweestemmig
samen kunnen spelen. ,,Ons
repertoire is heel breed. We

spelen bekende trekzakmeezingers als ‘In het kleine
café’, liedjes uit Disneyfilms
tot christelijke liedjes van
Johannes de Heer.” Bij hun
docente Reinou van der Veer
hebben ze zich gemeld als
duo dat inzetbaar is voor
kleine muzikale optredens in

Sneek en omgeving.
Binnen Cultuur Kwartier
Sneek is Akte2 de organisatie
die kunst en cultuur naar de
mensen brengt. Jacobien van
Vugt is coördinator cultuur &
participatie bij Akte2: zij
verbindt vraag en aanbod met
elkaar. ,,Toen ik van Reinou
hoorde dat er leerlingen zijn
die muziek willen maken bij
ouderen, verpleeghuizen of
verzorgingshuizen, heb ik
meteen mijn netwerk ingeschakeld. Stichting Sociaal

Collectief heeft contacten
met zorgaanbieders, zij kunnen kijken waar er behoefte
is aan een klein concert. Juist
nu kan muziek ontspanning
en afleiding bieden. Een
glimlach.”
Afgelopen weekend trad het
trekharmonicaduo in de
buitenlucht op bij woonzorgcentrum de Frittemahof . ,,De
baliemedewerker ken ik een
beetje,” vertelt Daan. ,,Toen
ze mij zag stonden de tranen
in haar ogen. Ik mocht niet
binnenkomen, niemand mag
er binnenkomen. Sommige
bewoners zijn neerslachtig en
begrijpen niet goed wat er
aan de hand is. Ik hoop dat de
bewoners en het personeel
met het optreden even hebben kunnen lachen en genieten van de muziek.”
Of je nu leerling, docent of
professionele muzikant bent,
iedereen die wil optreden bij
bijvoorbeeld zorgcentra of op
andere plekken, kan zich
melden bij Jacobien van Vugt.
info@akte2.nl ■

