NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017
Voor u ziet u de eerste nieuwsbrief van Stichting Muziek
Opmeer. Hierin presenteren wij u ons logo, stellen wij ons voor
en brengen we verslag uit van de eerste activiteiten die van
start zijn gegaan in onze gemeente.

STICHTING MUZIEK
OPMEER OFFICIEEL
VAN START!
Tijdens de eindrapportage
van kwartiermaker Geert
Drion op 27 september j.l.
tekenden Irma Stroet en
wethouder Elly Deutekom
het convenant tussen
Stichting Muziek Opmeer
en de gemeente. Daarna
werd er geproost op de
officiële start van de
Stichting.
Op bovenstaande foto zijn het bestuur van
de stichting en de twee aanjagers te zien.
Van links naar rechts stellen wij aan u voor:
Patrick Wit (penningmeester), Joost Patocka
(algemeen bestuurslid), Irma Stroet
(voorzitter), Stéphanie Burgerhout
(aanjager) en Meike Wilms (aanjager). Wij
zullen er samen alles aan doen om Muziek
Opmeer tot een groot succes te maken!

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE
Wij zijn Meike Wilms en Stéphanie Burgerhout. Onze muzikale
achtergrond en ervaring in het onderwijs kunnen wij goed
gebruiken bij onze nieuwe rol als aanjagers. De afgelopen
maanden zijn wij veel bezig geweest met allerlei
randvoorwaarden om als aanjager te kunnen starten. Zo krijgt
de Stichting dit jaar vorm, komt er een administratiekantoor
en een website en maken wij kennis met veel verschillende
organisaties in het veld. Wij zijn trots op het feit dat wij de
muziekeducatie mogen aanjagen en dat de Gemeente het
mogelijk heeft gemaakt om muziek echt op de kaart te zetten,
voor zoveel mogelijk mensen. Wij gaan ervan uit dat wij de
komende jaren een vrolijke noot kunnen bijdragen!

MÉÉR MUZIEK IN
DE KLAS
In november zijn de
aanjagers, de gemeente,
de kwartiermaker en Frank
Knijn van de Petrus
Canisius school
geintervieuwd door Méér
Muziek in de Klas. Dit
resulteert in een online
publicatie in een handboek
waar voorbeelden van
manieren om duurzaam
met muziekonderwijs om
te gaan te vinden zijn. Er
zijn veel good practices te
vinden in ons land en
Stichting Muziek Opmeer
is er één van. Vanaf
januari kunt u het
interview lezen via
onderstaande link.
http://handboekvoor.meer
muziekindeklas.nl/handbo
ek-voor-meer-muziek-inde-klas#!/cover-pagina

BUURTBUDGETTEN
Stichting Muziek Opmeer heeft voor alle vier de dorpskernen
een budget vrijgemaakt om te besteden aan muzikale
activiteiten binnen de gemeente. Om invulling te geven aan dit
budget zijn wij op zoek naar leuke, creatieve of originele ideeën.
Muziek moet bij dit idee de hoofdrol spelen; het is de bedoeling
dat er tijdens de activiteit actief muziek gemaakt wordt. De
activiteit moet georganiseerd kunnen worden door mensen uit
het dorp. Heeft u een idee dat u graag gerealiseerd ziet worden?
Stuur een beschrijving + kostenplaatje naar:
aanjagersmuziekopmeer@gmail.com.

MUZIEK OP
SCHOOT BEREND
BOTJE &
SMALLSTEPS
Sinds een paar weken zijn
de Muziek op Schoot
lessen van Elma begonnen
op de Kinderdagverblijven
Berend Botje in Hoogwoud
en Smallsteps in
Spanbroek.

DE AKKER BLAAST EROP LOS
Op basisschool de Akker is trompettist en dirigent Thomas Geerts
begonnen met het geven van trompetlessen in groep 5-6. De
kinderen leren in groepjes van 8 leerlingen notenleer, spelen met
volume met het mondstuk, leren hoe zij het instrument
vasthouden en konden na hun eerste les allemaal al geluid
krijgen uit hun trompet!

Kinderen vanaf 1 jaar
maken kennis met alle
facetten van muziek. Ze
mogen dansen op muziek,
leren het verschil kennen
tussen hard & zacht, snel
& langzaam en mogen
spelen op allerlei
verschillende
muziekinstrumenten. Ze
hebben zelfs een echte
viool gezien en mochten er
allemaal op spelen! Het
allerleukste van de lessen
is dat ze in groepen
worden gegeven, zodat de
kinderen samen bezig zijn
met muziek maken.
Gezellig én leerzaam!

