Suzanne Welters

Profiel
Muzikale duizendpoot met veel enthousiasme en passie, die
thuis is in zeer veel facetten van de muziekwereld.
Verbinder van mensen en muziek door lessen/masterclasses,
door concerten te geven die het hart raken, door projecten te
realiseren waar mensen samen musiceren, door collega musici
en leerlingen muzikaal en mentaal zo te ondersteunen dat ze
optimaal kunnen spelen en stralen.
Teamplayer die op een creatieve manier initiatief neemt en de
kar trekt.
Mensenmens die middels goed luisteren en open
communiceren: mensen van alle leeftijden enthousiast maakt.

Ervaring
Eigenaar Suzanne Welters Music
Havenweg 128
6122EL Buchten

info@suzannewelters.nl

Linkedin.com/in/suzannewelters-45214458

Persoonlijke informatie
Geboortedatum: 5-7-1969
Nationaliteit: Nederlandse
Moeder van 2 kinderen
Rijbewijs B

Composities/arrangementen
- Vele composities en arrangementen, vooral voor
harmonie/fanfare/brassband, van
beginners/jeugdorkest tot 1e divisie, zie
www.hafabramusic.com
- Compositieopdrachten, arrangementen op maat
Uitvoerend musicus beroepswereld
- Saxofoonsolist: o.a. cd met Koninklijke Mariniers Kapel
en Groot Harmonieorkest der Belgische Gidsen
- Vaste remplaçant bij Limburgs Symfonie Orkest en het
Groot Harmonieorkest der Belgische Gidsen
- Jaarlijkse cd opname Ad Hoc Wind Orchestra
Kartrekker:
- Ondernemingsraad (secretaris) en personeelsvereniging
- Initiatiefnemer “veer make es ein meziek”
- Kartrekker Mega Sing along 2019, Leonardo feestweek
- Jaarlijks sax & friends concert
- Benefietconcerten voor Togo, Tanzania en Uganda
Docerend musicus/masterclasses
- Bij verschillende muziekscholen, o.a. 27 jaar bij
Artamuse en SMK
- In o.a. Singapore, Italië, Duitsland, Limburgse
Saxofoondagen, WMC World Youth Music Camp
Kamermuziek
- “Trio con brio” en “Sonidus”
- Diverse ensembles, o.a. “Limburgs Saxofoon Trio”

Talen
Nederlands (Moedertaal)
Engels
Duits
Frans

Competenties
Positief
Communicatief
Pro-actief
Creatief
Verantwoordelijk
Klantgericht
Zelfstandig

Pianiste voor beroeps- en amateurmusici
- Concerten met collega’s
- Hafa examens, voorspeelmiddagen/avonden
- LK, NK, LBM Solistenconcoursen van Buchten,
Nieuwstadt, Bleijerheide, Artamuse solistenconcours
Lichte muziek:
- Revue-orkest, bigband, begeleidingscombo’s
Amateurmuziek
- Muzikant, dirigent jeugdfanfare en bestuurslid van
fanfare St. Jozef Buchten
- NJFO, LFO, LPO, uithulp bij zeer vele amateur orkesten

Opleiding
Masterclasses saxofoon (Bornekamp, Londeix, Noda, Priesner)

Hobbies
Muziek maken en luisteren
Aparte gerechten koken (en
eten!)
Wandelen
Lezen
Reizen

Nascholingscursus L.C.M.O. “Muziek op schoot” opleiding te
Zoetermeer 1995-1996
H.B.O. Conservatorium te Maastricht 1987-1995
- Docerend Musicus saxofoon cum laude
- Docerend Musicus piano
- Uitvoerend Musicus saxofoon cum laude
- Extra vakken klassiek: ensembleleiding, arrangeren
- Extra vakken lichte muziek: theorie, praktische harmonie,
arrangeren, ritmisch solfège, zang
Gymnasium Bisschoppelijk College te Sittard 1981-1987

