EINDPRESENTATIE
BONIFATIUS & ‘T
RUIMTESCHIP

NIEUWSBRIEF JUNI 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.

MUSICAL PETRUS CANISIUS
Voor de musical van groep 8 zocht de Petrus Canisius iemand die
de kinderen kon ondersteunen bij het instuderen van de
(solo)zangstukken. Zangdocente Anne van de Groenekan is
bereid gevonden om deze ondersteuning namens Stichting
Muziek Opmeer te bieden. In de maand juni hebben ze
verschillende keren hard gewerkt aan ritme, zuiverheid,
presentatie op het podium, ademsteun en nog veel meer. Het
resultaat zal te zien, en vooral te horen, zijn tijdens de
uitvoeringen van de eindmusical. Wij wensen alle kinderen via
deze weg heel veel succes en plezier.

Op maandagavond 9 juli
sluiten basisschool ‘t
Ruimteschip en de
Bonifatius hun muzikale
jaar af met een optreden
voor alle ouders en andere
belangstellenden. De
kinderen van groep 5,6 en
7 hebben een lessenreeks
gehad op een instrument
van hun keuze. Op deze
avond hoort u dan ook
klanken van gitaar,
trompet, percussie,
dwarsfuit en keyboard. De
afsluiting zal ondersteund
worden met het fanfare
orkest van Erato onder
leiding van dirigent
Thomas Geerts.

DIGILAB
BIBLIOTHEEK
In de nieuwsbrief van mei
heeft u kunnen lezen dat
Stichting Muziek Opmeer
een bijdrage levert aan de
opening van het DigiLab
van de bibiliotheek. Deze
opening zal plaatsvinden
op woensdag 4 juli van
14:00 tot 17:00. Op de
parkeerplaats zal Elektruck
te vinden zijn. Dit is een
oude stadsbus,
omgebouwd tot digitale
muziekwerkplaats. Er
worden 3 workshops van
een uur gegeven, waarbij
deelnemers bijvoorbeeld
hun eigen ringtone kunnen
maken, een eigen song
remixen, een hoorspel
maken of een reclametune
voor een vlog maken. Kom
ook een kijkje nemen!

MUZIEKDOCENTEN
GEZOCHT
BOOMWHACKER WORKSHOP “DE LINDEHOF”

Op woensdag 27 juni om 10.00 uur zaten alle leden van het
Lindekoor er helemaal klaar voor; hun laatste repetitie van dit
seizoen. Dit keer was dat niet zomaar een repetitie: zij kregen
een spetterende boomwhackerworkshop van Jeannette Riedijk.
De gekleurde buizen werden gebruikt om verschillende ritmes te
maken. Zo ontstond er na een tijdje een mooie combinatie van
klanken. De deelnemers hebben het erg leuk gevonden.

In het schooljaar
2017/2018 zat de
kortingsregeling
(muziekles voor €125 per
jaar) voor kinderen onder
de 15 jaar helemaal vol.
Komend schooljaar is er
weer plaats voor 30
nieuwe kinderen. Ons
buitenschoolse aanbod
bestaat momenteel uit:
gitaar, slagwerk, piano en
viool. Graag willen wij dit
aanbod uitbreiden, onder
andere met zang,
dwarsfluit en koperen
blaasinstrumenten.
Daarom zijn we op zoek
naar muziekdocenten die
lesgeven op deze (en/of
andere) instrumenten.
Ben of kent u iemand die
geïnteresseerd is? Neem
contact op met de
aanjagers via:
aanjagersmuziekopmeer@
gmail.com.

KEYBOARDLESSEN

De leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 van de Bonifatius en de
leerlingen van groep 7 van het Ruimteschip zijn alweer bijna
klaar met hun lessenserie op de keyboard. De nieuwe
instrumenten zijn aangeschaft door de stichting en in bruikleen
voor de scholen.

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE

AFSLUITING
LESSEN MUZIEK OP
SCHOOT
Kinderopvangorganisaties
Berend Botje (Hoogwoud)
en Smallsteps
(Spanbroek) zijn dit jaar
begonnen met Muziek op
Schoot lessen. Om deze
lessen af te sluiten
organiseren we een
eindvoorstelling. Deze zal
plaatsvinden op maandag
16 juli van 10:15 tot
10:45 in de bibiliotheek
van Opmeer. De kinderen
zullen laten horen wat ze
hebben gedaan en
geleerd. Wees welkom om
te komen luisteren!

