Beste vriend/-in,
Hierbij stuur ik u de zesde nieuwsbrief van Art-Mobile.
Als blijk van waardering voor uw vriendschap en bijdrage,
houd ik u graag op de hoogte van onze activiteiten.
Reacties zijn zeer welkom.
Met vriendelijke groet,
Eric Schulp
Oprichter Art-Mobile

Nieuwsbrief

Art-Mobile, zorg voor kunst
Lessen muziek, beeldende kunst en dans aan huis
november 2012

Beste vriend/-in,

In deze zesde nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkelingen
binnen Art-Mobile. Art-Mobile is sinds 1 augustus 2012 gevestigd aan:
Thorbeckelaan 360, Den Haag | postbus 53136, 2505 AC Den Haag
telefoon 070 368 61 33 | 06 276 520 02
Het docententeam is veranderd. Verder heeft Art-Mobile een mooie
service: het verhuren van muziekinstrumenten. Ook komen
de (s)preekkunsten van Eric Schulp aan bod. Op 15 september 2012
gaf hij een workshop bij de kunstfactor in Utrecht.
In het interview leert u één van de leerlingen van Art-Mobile kennen.
Deze keer is muziektalent Lisa aan de beurt.
Met vriendelijke groet,
Eric Schulp Oprichter Art-Mobile

Leerlingen en
het aanbod

Op het ogenblik zijn er vijftien individuele leerlingen. Onderverdeeld in twaalf muziek leerlingen en
drie beeldende leerlingen. Art-Mobile heeft een nieuw workshopaanbod ontwikkeld voor (grotere)
organisaties. Deze workshops bestaan allemaal uit groepsactiviteiten. U kunt het aanbod lezen op
http://shulp.home.xs4all.nl/documenten/workshops_Art-Mobile.pdf

Docenten

Art-Mobile heeft een nieuwe docent. Els de Does is beeldend kunstenaar en werkt voor Art-Mobile
in de regio Amsterdam. Zij geeft daar les aan een man met de ziekte van Alzheimer. Van harte
welkom! Corinna Tacke, docent muziek, gaat met zwangerschapsverlof tot medio maart 2013.

Eric Schulp (s)preekt

Op 15 september 2012 gaf Eric Schulp een workshop bij de kunstfactor in Utrecht; competentiemanagement en docentschap van kunstvakdocenten die (gaan) werken met leerlingen met een
beperking.

Workshopaanbod

De eerste offertes naar aanleiding van het workshopaanbod zijn verstuurd.
http://shulp.home.xs4all.nl/workshops.html De verdere ontwikkelingen vindt u in de volgende
nieuwsbrief.

Vriendencontributie

Velen van u hebben de jaarlijkse bijdrage van € 10 al geautomatiseerd bij de bank. Hartelijk dank
voor deze bijdrage. Hiermee kan Art-Mobile haar bekendheid nog meer vergroten. Mocht u uw
bijdrage voor 2012 nog niet hebben overgemaakt, dan kunt u dit alsnog doen op rekeningnummer
3565796 t.n.v. Art-Mobile.

Giften

Uit de nalatenschap van John Williams heeft zijn dochter de instrumenten en apparatuur,
waarmee hij optrad, aan Art-Mobile geschonken.
Keyboards, een mengpaneel, boxen, een elektrische gitaar, een versterker en veel
randapparatuur. John Williams (artiestennaam) kwam uit Rotterdam en trad geregeld op in
cafeetjes en restaurantjes in Rotterdam, Spijkenisse en nabije omgeving.

Instrumentenverhuur

Art-Mobile biedt verhuur van muziekinstrumenten. Het assortiment bestaat uit elektrische piano’s,
keyboards, (bas)gitaren, drumstellen, violen en dwarsfluiten. Kijk op www.art-mobile.nl voor
meer informatie en de prijzen.

Sponsor

Art-Mobile is sponsor geworden van Gospelkoor Happy Days www.happydaysmaassluis.webs.com
en van de stichting Muziek Ook Voor Jou www.muziekookvoorjou.nl

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief voor vrienden van Art-Mobile zal in oktober 2013 verschijnen.

Wijzigingen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u vriend bent van Art-Mobile. Wilt u de nieuwsbrief op
een ander post-of e-mailadres ontvangen? Stuur dan een e-mail naar art-mobile@xs4all.nl
Ook als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u dat per mail doorgeven.

Even voorstellen…
Lisa, leerlinge
bij Art-Mobile

“Muziek betekent veel voor mij”
Deze keer een interview met Lisa, leerlinge bij Art-Mobile. Lisa is 18 jaar en volgt vanaf
eind augustus 2012 dagbesteding bij een zorgboerderij in Maasland, Au Boulot.

Hoe ben jij in contact gekomen met Art-Mobile?
Mijn moeder is er eigenlijk mee in contact gekomen (de moeder van Lisa kreeg de tip van
Lisa’s PGB begeleidster en is daarmee aan de slag gegaan).

Hoezo heb je er voor gekozen om les te krijgen via Art-Mobile?
Omdat het fijn is om in je eigen kamer muziek te maken, en niet in een groep. Een groep lijkt me
op zich ook wel leuk, maar het lijkt me moeilijk om met andere mensen samen te spelen.
Een groep vind ik zelf ook best druk en ik houd niet zo van drukte.

Wel instrument bespeel jij?
Ik bespeel keyboard en drums maar zou ook graag gitaar willen leren spelen.

Waar heb jij les?
Ik heb thuis bij mijn moeder les, in mijn kamer heb ik mijn keyboard en ook een drumstel staan.

Hoe lang heb jij al les?
Ik denk nu bijna twee jaar.

Kan jij uitleggen hoe een les eruit ziet?
Eric komt rond half 6 bij mij thuis les geven, wat ik fijn vind. Om de week doen we drum of keyboard,
maar ik vind keyboard eigenlijk wel makkelijker. Eerst gaan we de nummers op het keyboard oefenen
en we spelen de muziek het meest op het gehoor. Ik doe nu een poging om ook muzieknoten te gaan
lezen. En dat vind ik nog moeilijk.

Van welke muziek houd jij?
Ik houd van heel veel verschillende muziek, het ligt er maar net aan in wat voor bui ik ben. Op dit moment
luister ik heel veel naar; One Direction, McFly, Nat & Alex Wolff, Taylor Swift, Tyler Ward, Michael Jackson,
Jonas Brothers, Demi Lovato, Justin Bieber, Big Time Rush en Kpop, Kpop is Koreaanse pop muziek. En nog
wel veel meer, maar als ik dat nog allemaal ga opschrijven dan ben ik volgend jaar nog niet klaar haha.

Wat betekent muziek voor jou?
Muziek betekent heel veel voor mij. Het maakt mij erg vrolijk als ik mij even niet goed in mijn vel voel
zitten. Tijdens het schrijven van mijn verhalen luister ik ook graag rustige muziek zodat ik meer inspiratie
krijg en met muziek kan ik mij beter concentreren dan in de stilte.

Heb jij naast de muziek nog andere hobby's?
Haast niet eigenlijk. Ik schrijf natuurlijk graag en lezen doe ik ook maar ook dat niet zonder muziek.

Wat zou jij in de muziek willen bereiken?
Ik zou wel in een bandje willen spelen, misschien op keyboard maar het liefste op drums.
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