BUURTBUDGETTEN
(HERHALING)

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
Voor u ziet u de derde 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.

INTERVIEW DVG

Op 12 februari zijn de aanjagers geïnterviewd door Aggie
Beemster voor het DVG. In dit artikel gaat het over het
takenpakket, de verschillende domeinen en het doel en
toekomstbeeld van de Stichting.
“Met de al eerder genoemde subsidieregeling Impuls
Muziekonderwijs kunnen scholen de mensen voor de klas trainen
in het geven van muziekonderwijs. Daarnaast is het de bedoeling
dat er wordt samengewerkt met partijen uit het muziekveld,
zoals harmonieën, musicalverenigingen, brassbands, fanfares,
orkesten en poppodia. Er moeten dus verbindingen worden
aangegaan tussen binnenschoolse en buitenschoolse
voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en
regionale culturele instellingen. Een taak waar door Meike en
Stéphanie hard aan gewerkt wordt!”
Nieuwsgierig geworden en meer lezen? Vrijdag 2 maart zal dit
artikel in het DVG te lezen zijn.

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.

VERGADERING
STUURGROEP
Eind januari vond de derde
Stuurgroepvergadering
plaats. In de Stuurgroep
zitten vertegenwoordigers
van de stakeholders.
Tijdens deze
vergaderingen hebben we
het voornamelijk over de
inhoudelijke invulling van
het programma van
Stichting Muziek Opmeer,
bijvoorbeeld over de
aanschaf van
instrumenten en
aansluiten bij bestaande
initiatieven. In onze april
editie van deze
nieuwsbrief zal de
Stuurgroep zich officieel
voorstellen.

LEESFEEST &
BEVRIJDINGSFESTIVAL

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
Het programma voor schooljaar 2017/2018 begint steeds meer
vorm te krijgen. Op deze pagina kunt u een aantal geplande
activiteiten met een korte toelichting vinden. Meer informatie
hierover zal binnenkort te vinden zijn op onze website:
www.muziekopmeer.nl

PETRUS CANISIUS (de Weere)

Vanaf 7 maart zullen in groep 5-6 de muzieklessen op de Petrus
Canisius beginnen. Dit project zal geleid worden door Bart
Koning, in samenwerking met fanfare Crescendo. Van deze
vereniging zullen instrumenten geleend worden, die de kinderen
mee naar huis kunnen nemen. Ze krijgen 6 lessen van Bart,
waarin ze stukken gaan spelen op slagwerk en
blaasinstrumenten, liedjes zingen, boomwhacker spelen en zelf
muziek componeren. Op 26 april om 11:00 zal er een presentatie
plaatsvinden op de school waarin de kinderen laten horen wat ze
hebben geleerd. Alle belangstellenden zijn welkom om te komen
kijken!

BONIFATIUSSCHOOL (Spanbroek)

De kinderen van groep 5 t/m 7 maken in maart kennis met de
volgende instrumenten: gitaar, dwarsfluit, keyboard, trompet en
percussie. Van ieder instrument zullen zij één promotieles krijgen
in de klas, waarin musici en vakdocenten hun instrument komen
laten zien, iets vertellen en natuurlijk het instrument laten horen.
Na deze lessen mogen kinderen zelf kiezen welke van deze
instrumenten zij beter willen leren kennen en mogen zij een
aantal lessen volgen.

Ook in het sociale domein
gaan wij steeds meer van
ons laten horen. Op 5 mei
(Bevrijdingsfestival) zal
Stichting Muziek Opmeer
aanwezig zijn en minimaal
één workshop organiseren.
Daarnaast zullen wij
muzikaal aansluiten bij het
Leesfeest, in
samenwerking met het
SJJO en de bibliotheek.

DE SCHAKEL
(Spanbroek)
Wijksteunpunten ‘De
Lindehof’ en ‘de Schakel’
willen hun deuren open
kunnen houden. Daarom
organiseren zij in
samenwerking met o.a. de
jongeren van Award
Opmeer een Buffet Diner
op 7 april in Partycentrum
‘Op Stap’ te Hoogwoud.
Met steun van Stichting
Muziek Opmeer kan dit
evenement muzikaal
omlijst worden door acapellakoor Grenzeloos.

DE DUBBELE PUNT (Aartswoud)

Op deze school wordt een workshopdag georganiseerd. Deze zal
plaatsvinden op 24 mei. De volgende instrumenten komen deze
dag aan bod: zang, viool, slagwerk, saxofoon en trompet. De
kinderen maken onder leiding van musici en vakdocenten in
kleine groepjes kennis met het uiterlijk en de klank van deze
instrumenten. Deze dag wordt met alle kinderen, leerkrachten en
docenten feestelijk en natuurlijk muzikaal afgesloten.

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE

DE AKKER (Opmeer)

Op de Akker hebben de kinderen in oktober al trompetlessen
gehad van Thomas Geerts. Hierover hebben wij in de nieuwsbrief
van december verslag gedaan. De kinderen en docenten waren
erg enthousiast over deze lessen. Na de meivakantie zal er
worden gestart met nóg een aantal muzieklessen, deze keer op
percussie. De lessen zullen worden gegeven door Bart Koning.

’T RUIMTESCHIP
(Opmeer)
De groepen 5 en 7 op
’t Ruimteschip gaan na de
meivakantie ook muzikaal
aan de slag. In groep 5
zullen zij in groepjes hun
eerste noten op de
trompet spelen, onder
leiding van Thomas
Geerts. In groep 7 zullen
de kinderen kennismaken
met het keyboard, onder
leiding van Remco
Kuhlman.

