
 

 
 
 
 
 
Zwolle, 3 maart 2020  
  
  
Aan:     de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit Podium Muziek 2 en Podium Muziek 3 
  
Betreft:  Bevrijdingsfestival & Young Blue United 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Het Meander College biedt een podium voor elk talent! Voor de leerlingen uit Podium Muziek 
wordt dat heel concreet met twee concerten die we als muzieksectie hebben gecreëerd en 
die op ons pad zijn gekomen. We grijpen dit met beide handen aan, omdat we weten dat dit 
een buitenkans is, die bovendien enorm belangrijk is in de muzikale en sociale ontwikkeling 
van uw kind en onze leerlingen. De leerlingen uit Podium Muziek klas 2 en 3 gaan meezingen 
in twee waanzinnige concerten! Ze vullen Meander Vocaal (het schoolkoor uit de 
bovenbouw) bij deze concerten aan.  
 
Wij willen u vragen we om de volgende data en tijden goed te noteren. Het is essentieel dat 
iedereen op deze tijden aanwezig is. Wilt u uw kind daarbij helpen door dit mee te nemen in 
de thuis-agenda? Mocht er echt een conflict zijn met deze data, dan horen we dat graag, 
echter niet later dan een maand vóór de betreffende datum. Daarna is het voor ons te laat 
om alternatieven te zoeken voor ontbrekende leerlingen. Het gaat om de volgende 
momenten: 
 
 

PROJECT 1: Openingsconcert Bevrijdingsfestival Overijssel 2020 
 
> Maandag 4 mei – (Aula Meander / BFO Mainstage) 
10.00 – 14.00 uur : repetitie met band & orkest (aula Meander) 
17.00 – 18.00 uur : Soundcheck (Mainstage BFO) 
> Dinsdag 5 mei – Bevrijdingsfestival Overijssel (Mainstage) 
11.00 – 12.00 uur : Openingsconcert BFO 2020 
9.00 uur aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
PROJECT 2: Young Blue United, 2nd edition 
> Zaterdag 16 mei 
10.00 – 14.00 uur : Studiedag koor met alle scholen (Meander) 
> Dinsdag 2 juni 
18.30 – 21.00 uur : repetitie met band & orkest (aula Meander) 
> Dinsdag 9 juni 
18.30 – 21.00 uur : repetitie met band & orkest (aula Meander) 
> Donderdag 11 juni – Theater de Spiegel 
20.00 – 21.30 uur : YOUNG BLUE UNITED – 2nd edition 
16.00 uur aanwezig (inzingen/opstellen/soundcheck) 
 
Op het Bevrijdingsfestival zullen we een 'sneak preview' geven van het concert van 11 juni. 
We hopen u uiteraard allemaal te begroeten bij deze concerten! 
Kaarten voor donderdag 11 juni zijn verkrijgbaar via Zwolse 
Theaters:  https://zwolsetheaters.nl/programma/young-blue-united 
In de bijlage de poster van het concert om zelf te verspreiden. 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens Jasper van der Deen, 
 
Albert Dam 
Docent Muziek 
Vooropleiding ArtEZ Conservatorium  
Meander Bigband, Meander Vocaal, Meander Strijkensemble 
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