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Dj-school Zero71 en de sleutellantaarn
leidse glibber
Een feestje, een brrel, een
festival? Emile ’Leidse Glibber’
van Aelst is er bij.

Met de verlenging van
de lockdown en de grote
kans op een avondklok
komt het normale leven
steeds meer tot stilstand. Het is gek eigenlijk, als kind droomde je
er van dat de scholen om
een of andere reden een
tijdje dicht moesten. Nu
is het zover dat de scholen dicht zijn, maar vrijwel alle kinderen hopen
dat ze zo snel mogelijk
weer naar school mogen.

DJ Bas X_X Montalto in actie.

Blij met de extra afleiding
Emile van Aelst

Leiden n Ook de Leidse dj-school
Zero71 sloot keurig de deuren. Na
overleg met de gemeente bleek dat
Michael Barendse toch door mocht
gaan met les geven aan kinderen.
Klinkt misschien raar, maar
Michael geeft privé les en dus niet
in groepsverband. Voor de Leidse
dj’s in de dop is elke week hun les
al een feest, maar nu is het helemaal lekker om even uit de sleur
van thuis te zijn en je te kunnen
uitleven met je muzikale hobby.
Ook de ouders zijn blij dat hun
kinderen even wat extra afleiding
hebben. Ik ging van de week een
kijkje nemen en zag hoe dj Bas
X_X Montalto genoot van zijn les.
Elke maand, voor zover het corona
technisch verantwoord is, mag een
van de leerlingen een radio/tv

De winnende foto van Sam Boezaard.

optreden bij Sleutelstad verzorgen.
Indien het in februari mogelijk is,
mag Bas zijn muziek laten horen.
Om extra goed voor de dag te komen heeft hij al een aantal eigen
nummers gemaakt die hij samen
met zijn leraar Michael Barendse
nu aan het finetunen is. De school
ligt op een steenworp afstand van
het huis van Armin van Buuren,
dat moet al een voedingsbodem
zijn voor goede resultaten.

Sleutellantaarn
De hele maand december stond de
Leidse Sleutellantaarn in de Nieuwe Rijn en trok heel veel bekijks.
Elke dag stonden er wel mensen
selfies of foto’s van de sleutels te
maken. Ontwerper en maker Edwin Haasbroek liep er vrijwel dagelijks langs en genoot van alle reacties op zijn Sleutellantaarn. Het

publiek werd opgeroepen om een
selfie te maken van de Sleutellantaarn en daar werd volop gehoor
aan gegeven.
Voor de jury, bestaande uit Bertram Wesselman, Jeroen Weijermars en Edwin Haasbroek was het
een enorme klus een winnaar te
kiezen. Uiteindelijk kozen ze twee
winnaars. Daniëlle van der Ham
maakte een foto van zichzelf met
de sleutels, die samen met de
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Leidse dj’s
krijgen privéles

De prijsuitreiking van de Sleutellantaarn.

Koornbeursbrug prachtig weerspiegelden in de Nieuwe Rijn. Ze
had haar foto voorzien van de
pakkende tekst ’Blijf in de buurt is
zo gek nog niet als je in Leiden
woont. Hopelijk staan de sleutels
van Leiden symbool voor de snelle
ontsluiting van de lockdown’.

Fakkel
De foto van Sam Boezaard is van
een heel ander kaliber. ’s Nachts in
de stromende regen liet hij een
foto maken, waarop hij met een
fakkel en in zijn kerstmannenpak
als licht in de duisternis bij de
Sleutels staat. Beiden kregen een
exclusief tafelmodel van de Leidse
Sleutellantaarn. Daarnaast kregen
ze nog een mooi cadeau.
Jeroen Weijermars die dit jaar
eigenlijk de organisatie van de
ijsbaan op zich zou nemen, hoopt

dat er volgend jaar wel weer een
ijsbaan ligt. Hij bood de prijswinnaars aan volgend jaar gratis met
een groep te komen schaatsen.
Daniëlle hoopt te komen schaatsen
met haar schoolklas van Samenwerkingsschool Emmaüs uit Leidschendam en Sam komt met een
jeugdteam van voetbalvereniging
Quick Boys uit Katwijk schaatsen.

Priklocatie
Het blijven rare tijden, maar er is
licht aan het eind van de tunnel,
want zoals u vast in deze krant
gelezen heeft is vrijdag de GGD
Hollands Midden priklocatie in het
ECC naast Holiday-Inn geopend.
Het klinkt misschien raar, maar het
voelde als een soort feestje om erbij
te mogen zijn dat de eerste vaccins
in de Leidse priklocatie gezet werden

Ook Daniëlle van der Ham won met haar foto.

