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Maar je kunt het nieuwe medium
ook voor anderc zaken geboiken
dan geld verdien€n- Muziekles
€even bijvoorbeeld.
De KÍommeniese tromp€ttist Loet
van deÍ Lee (31) heeff sinds enige
tijd een €igen website waaÍop hij
les geefl in het tÍomp€lspel €n op
hlt gebied van do jazz.
,Jk denk dat ik met mijn sit€ op
intemet lámelijk uniek ben. Elke
Íiaand komen er nieuwe pagina's
bij. En ook vijf oefensrukjes. Ik
speel ze zelf vooÍ. Wie dat wil

kan

eÍ thuis op studeJeÍ. Alles

giatis. Waarom ik dat doe? Ik

wil

zien hoe het werlit en ik leeÍ eÍ
ván. Intem€t is een succes, daaa
wil ik een gra"ntjc van m€epikken. En uiteindelijk verschijnt er
wel een boekje van. Ddt is mijn
addeÍtje onder het

gras."
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Snappen
Tot nog to€ heeft hij zo'n 1000
bezoekers van zijn websitc

Loet van del I'ee met zíjn trompet ín actíe

Í\dw.xs4rll.nv-loet gehad.,,Dat
is nog niet zo vecl, maar

(Foll: Paut !a.:ínu:

hij draait

pas eeD paaÍ maandèn. Met de
ontwikkelidg van de site ben ik al

een aantal big bands. Toch is hij
nog lang niet uitgeleerd.

Vorig jaa. verblÊef Loot

ecn jaar aan de gang. Het valt niet

mee om zoiels op 1e zetten. Maar

ir
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Ncw YoÍk. Die studieÍu begin ik het een beetje ie . Íeis werd mogelijk gemaak dooÍ
snappen. Terwijl ik tegelijk mcÍl( steun van het Fonds voor Podidat er nog zoveel te ontdekken . umkunsten en het Pins Bemard
maand

-

Fonds.

In dc bakermat vao de jàzz stuhij bij de trompetgiganten
Van der Lee studeeÍde aaÍ het WyDton MaNali en Bían Lynch.
Hilversumse conseratorium. Hij Lo€t hoopt de laatste muzikant
hceíi nu cen dÍuk bcstaan als hieÍheen te halen, om met hem

Druk bestaan

trompettist in zrjn eigen formatie,
als gastmuzikant en als leider van

deerde

langs de Nederlandse jazzpodia t€
to€Íen.

Bezig boasje Lo€t van der Lee
houdt zich ook bezig met de psy-

chologie

wn het

stud€ren.

,,Mensen haken vaak af dooÍdat
er tijdens het studer€n frustralies
ontstaan. Daarom wijs ik op de

zin van een posilieve b€nadeí;g,
dat houdt de interesse wakker. En
als je progressie wilt, dan moeÍ je
weÍken aan de dingen die je nog
niet of nog niet goed geno€g beheerst. Een fout die ve€l gemaak

.

alat mensen slêeds r
op hetzelfde studer€n; daar sc
je dus niels mee op...'l

wordt is
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