MUZIEK OP DE
ZOMERACADEMIE

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018
Voor u ziet u de nieuwsbrief van Stichting Muziek Opmeer.
Hierin doen wij verslag van de stand van zaken met betrekking
tot (geplande) activiteiten, de vordering van de muziekeducatie
en de verdere ontwikkeling van de stichting.

BBQ HOOGWOUD

Tijdens de Zomeracademie
op 31 juli j.l. bood Stichting
Muziek Opmeer een viertal
workshops aan voor
verschillende leeftijden.
Eerst was er een Muziek op
Schoot workshop voor 2 en
3 jarigen, vervolgens een
Algemene Muzikale
Vorming voor 4 t/m 6
jarigen. Voor de 7 t/m 11
jarigen verzorgde Joey
Spijker een djembe
workshop en voor de
deelnemers vanaf 12 jaar
was er een bodypercussie
workshop. Van de
verzorgers van de
workshops kregen wij terug
dat de dag geslaagd was
en de deelnemers zeer
enthousiast waren.

KINDERDORP
Voor alle dorpskernen (Opmeer/Spanbroek, Aartswoud,
Hoogwoud en de Weere) in de gemeente Opmeer hebben wij het
zogenaamde buurtbudget. Hiervan kunnen ideeën uit de
gemeenschap worden gerealiseerd. Uiteraard moet muziek bij dit
idee de hoofdrol spelen; het is de bedoeling dat er tijdens de
activiteit actief muziek wordt gemaakt door de deelnemers. Ook
moet de activiteit georganiseerd worden door een werkgroep uit
het dorp. De dorpsraad van Hoogwoud heeft besloten om het
buurtbudget (gedeeltelijk) in te zetten bij de buurt BBQ. Zij
nodigden de percussiegroep Percossa uit om een slagwerk
workshop voor hen te organiseren. Op 25 augustus hebben
ongeveer 40 deelnemers (jong en ouder) een uur lang muziek
met elkaar gemaakt op allerlei verschillende manieren. Zo
maakten ze gebruik van het eigen lichaam, maar ook van rode
tonnen waarop ze met stokken ritmes konden maken. Iedereen
heeft ontzettend kunnen genieten van deze muzikale activiteit.
Vooral nadat bleek dat alle ritmes bij elkaar een perfect ritmisch
lied vormden.
Voor het nieuwe schooljaar is er voor alle dorpskernen weer een
nieuw budget gereserveerd, dus er is voldoende ruimte voor
nieuwe initiatieven! Mocht u zelf een goed idee hebben, twijfel
niet en mail het naar: aanjagersmuziekopmeer@gmail.com. Wij
nemen dan contact met u op om te kijken hoe we u kunnen
helpen bij het realiseren van het plan.

In de zomervakantie
hebben de activiteiten niet
stilgestaan. Zo hebben wij
tijdens Kinderdorp een
boomwhacker workshop
georganiseerd. Deze
workshop werd gegeven
door Jeannette Welp. De
deelnemers kregen
allemaal een
boomwhacker en er
ontstond een waar orkest
met alle verschillende
klanken en kleuren van de
boomwhackers. Aan het
einde werd er een
presentatie gegeven van
wat ze hadden gedaan.
Het was een spektakel
voor alle belangstellenden.
Zeker voor herhaling
vatbaar!

KORTINGSREGELING
MUZIEKLES
GESTART! JEUGD SPORT & MUZIEK PAS

Na de zomervakantie zijn de aanjagers ook weer gestart. Wij
gaan als stichting ons tweede schooljaar in. Er ligt ook dit jaar
weer veel moois in het verschiet, voor alle verschillende
domeinen.
Zo zijn wij dit jaar aangesloten bij de Jeugd Sport & Muziek Pas
om ook naschoolse muzieklessen te gaan verzorgen voor alle
groepen. Het gaat om een viertal kennismakingslessen met
verschillende facetten van muziek. Zo hebben we een workshop
Algemene Muzikale Vorming voor de allerkleinsten (groep 1 -2),
een workshop met percussie instrumenten voor groep 3-4 en
kunnen de wat oudere kinderen kiezen uit trompet, slagwerk,
gitaar of dwarsfluit.
Voor meer informatie en inschrijfmogelijkheden kunt u terecht
op:
https://westfriesland.inschrijventeamsportservice.nl/LeefModule/
Details/544.

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE

De kortingsregeling houdt
in dat kinderen onder de
15 jaar voor €125 per jaar
individueel of in een
groepje muziekles krijgen,
gedurende twee jaar. In
het schooljaar 2017/2018
waren de 30 plekken
allemaal bezet. Dit
schooljaar hebben we nog
15 nieuwe plekken
beschikbaar. Natuurlijk
hopen wij dat ook deze
plekken snel opgevuld
worden, zodat in totaal 60
kinderen binnen de
gemeente voor een relatief
lage prijs muziekonderwijs
kunnen genieten. Ons
buitenschoolse aanbod
bestaat momenteel uit:
gitaar, slagwerk, piano,
viool en zang. Voor meer
informatie: kijk op
www.muziekopmeer.nl,
onder het kopje
‘Domeinen’ 
‘Buitenschools’.

SENIORENDAG
Het thema van de
Seniorendag is dit jaar
“Muziek en cultuur in je
leven” en vindt plaats op
donderdag 25 oktober in
wijksteunpunt ‘de
Lindehof’ vanaf 10:00. Wij
sluiten aan bij deze dag
door workshops te geven
aan de aanwezigen. Ook
zijn wij zelf aanwezig om
meer informatie te
verstrekken en eventuele
vragen te beantwoorden.
De invulling van de
workshop blijft nog even
een verrassing, maar het
beloofd een mooie dag te
worden!

