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Jong Talent
   Lotte Dinkla

Ben jij ook een Jong Talent InWesterveld?

Of ken je iemand met talent voor tekenen, 

muziek, dansen, zingen, sporten of iets wat 

we allemaal nog niet kennen?

Meld je dan aan via 

info@inwesterveld.nl 

en wie weet sta jij in de volgende editie!

Lotte Dinkla is 16 jaar oud en woont in Dwingeloo. Ze zit op dit 

moment in 4 vwo op Stad & Esch Meppel. Lotte heeft een groot 

talent voor pianospelen.

Wanneer kwam je erachter 

dat piano spelen iets voor jou is?

Toen ik acht jaar oud was kregen wij een piano thuis. Een oom en tante 

van mijn vader gingen verhuizen en voor de piano was geen plaats 

meer; ze vroegen of ze hem zolang bij ons konden onderbrengen. Iets 

aan die piano trok mij aan en vanaf dat moment wilde ik piano spelen. 

Na een tijdje thuis les te hebben gehad ben ik op les gegaan bij 

Muziekcentrum Westerveld, waar ik nog steeds pianoles heb. Hier heb 

ik ook mijn eerste podiumervaring opgedaan tijdens de halfjaarlijkse 

voorspeelavonden, waar ik nu al acht jaar trouw aan deelneem. Ook 

ben ik via de muziekschool in een bandje terecht gekomen, wat 

ik, ondanks dat de band al meerdere keren van samenstelling is 

veranderd, erg leuk vind. Met dit bandje hebben we een aantal keer 

opgetreden, onder andere op Westerveld Got Talent. Hoewel we niet 

in de prijzen zijn gevallen, was dit wel erg leuk en leerzaam. Bij een 

normaal optreden krijg je namelijk, behalve van je ouders, natuurlijk 

geen commentaar en/of tips. 

Wat heb je nog meer op muzikaal gebied gedaan?

Toen de koning onze school kwam openen in 2014 mocht ik samen 

met een vriendin spelen in de theaterzaal op het moment dat hij daar 

binnenkwam. Ik heb een keer in de kerk in Dwingeloo gespeeld voor 

een familie, waarin een tante tachtig jaar werd. Dit was mijn eerste 

betaalde optreden. In december heb ik gespeeld in de Havixhorst op 

een jongtalentpodium voor alle vrouwenserviceclubs van Meppel. 

Wat doet piano spelen met je?

Pianospelen is iets wat ik echt ontzettend leuk vind en waar ik mijn 

gevoel in kan leggen. Ik hoop dat mensen dat horen.

Zie je een rol voor het piano spelen in jouw toekomst?

Naast school ben ik bezig met de externe-vooropleiding van het ArtEz 

conservatorium. Dit betekent dat ik, door middel van theorielessen 

op school, een aantal pianolessen op het conservatorium in Zwolle en 

twee werkdagen per jaar, klaargestoomd word om na mijn vwo het 

conservatorium te kunnen doen. 

Onlangs heb ik de werkdagen van het tweede jaar gehad. Ik heb 

enorm genoten van de uitdaging en de muzikaliteit van de anderen. 

De opdracht was dit jaar om met zes leerlingen, die elkaar op die dagen 

voor het eerst ontmoetten, een bandje te vormen en een optreden 

voor te bereiden. Op zaterdagmiddag kwamen de ouders naar al deze 

gelegenheidsbandjes luisteren. 

Hoewel ik deze opleiding erg leuk vind, denk ik niet dat ik na mijn vwo 

naar het conservatorium ga. Ik wil later neurologe worden. Ik wil mijn 

muziek puur als hobby houden. Wel ben ik van plan mijn hele leven 

piano te blijven spelen en ik hoop dat anderen, net als ik, hiervan 

kunnen genieten.
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