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Geachte Raad, 

In deze brief wil ik graag aanvraag doen op subsidie of een beurs. Ik speel op topniveau 
dwarsfluit en mijn droom is om toegelaten te worden op het koninklijk conservatorium van 
Amsterdam. 

Op 13 januari 2011 heb ik de eerste jaarlijkse klassieke talentenjacht van de gemeente 
Hellendoorn, georganiseerd door de muziekkring Hellendoorn, gewonnen. Hiermee won ik 
een masterclass, die ik heb gevolgd bij Marieke Schneemann, de beste fluitiste van Nederland 
én docent aan het conservatorium van Amsterdam. Zij is overtuigd van mijn capaciteiten als 
fluitiste, en bood aan mij les te geven zodat ik mij optimaal kan ontwikkelen, ook met het oog 
op mijn toelatingsexamen voor Amsterdam. 

Op dit moment zit ik in klas vijf van het gymnasium van het Pius X College in Almelo. Ik 
moet hard studeren om mijn examen te halen volgend jaar, maar tegelijkertijd wil ik deze 
kans niet laten schieten om met de studie aan het conservatorium te beginnen. Het les- en 
reisgeld bedraagt echter een dusdanig bedrag dat voor mij (ondanks ik 4(ü!) baantjes heb) 
moeilijk bij elkaar te schrapen is. 
Nu is mijn vraag: zou de gemeente mij hierin misschien kunnen steunen? Uiteraard zou ik 
daar ook iets voor terug willen doen, ik zou bijvoorbeeld gratis concertjes kunnen geven, 
bijvoorbeeld een muziek-onder-de-trapconcert. 

Vaak wordt muziek maken niet beschouwd als sport, maar muziek is topsport, het vergt 
behalve talent ook ontzettend veel tijd, studie en doorzettingsvermogen. Als ik uiteindelijk als 
musicus door zou breken, is dat natuurlijk ook reclame voor de gemeente! 

Ik hoop van u te horen, alvast bedankt hiervoor. 

Hoogachtend, 

Maartje Valk 
Bijlage zoz 
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NIJVERDAI. - Maartje Valk 
heeft gisteren de titel Klas
siek Talent 2011 in de 
wacht gesleept. In liet Zl-
NiN Theater in Nijverdal 
streden gisteravond zes 
kandidaten om die eer. 
De vier pianisten Jasper 
de jong, Margo Enthoven, 
Lisa van Keulen, Marijn 
Bults, klarinettist Nicolien 
Stegeman en dwarsfluit-
list Maartje Valk speelden 
elk een klassiek muziek
stuk van ongeveer zes mi
nuten voor een jury. 
„Maartje stak er echt met 
kop en schouders boven
uit. Ze speelde uit het 
hoofd, beheerste de mu
ziek volledig en had een 
prachtige techniek", zei ju
rylid Gerdinand Piksen na 
afloop. Tweede werd Ma
rijn Bults, derde Margo 
Enthoven. Volgens fikse» 
lag het niveau van de an
dere kandidaten erg dicht 
bij elkaar en was het moei
lijk om te kiezen. 
De jury bestond verder uit 
Joshua Joseph en Jan-
ne-Minke Nijp. Het was de 
eerste keer dat de Muziek-
kring HeHcndoom een ta
lentenjacht hield. De kring 
hoopt volgend jaar op 
meer deelnemers. 

foto Rikkert Harink 

Tubantïa (vrijdag 14 januari 2011) 

Marieke Schneemann en Maartje Valk (vrijdag 18 februari 2011 te Amsterdam) 


