
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019 

DJEMBE WORKSHOP TIENERCLUB DE WEERE 
 
Op vrijdag 8 februari heeft er bij Tienerclub de Weere een 

djembe workshop plaatsgevonden. De workshop werd gegeven 
door slagwerkgroep Drum4Fun. Zij hadden verschillende 

Afrikaanse trommels meegenomen waar de deelnemers op 
mochten spelen. Ook was er bijpassende kledij en werd er een 
wedstrijdje limbo-dansen georganiseerd. Er werden ritmes 

geoefend, solo’s gegeven en gespeeld door middel van vraag en 
antwoord. (foto onder)  

 

 

 

Op vrijdag 15 februari was 

de Algemene Muzikale 

Vorming-les via de Jeugd 

Sport en Muziek Pas. Het 

groepje leerlingen uit groep 

3 en 4 heeft vier lessen 

gekregen, waarbij zij de 

eerste kennismaking met 

muziek hebben gemaakt. 

Hierbij kwamen onder 

andere instrumenten aan 

bod, zoals de viool en de 

dwarsfluit. De lessen 

werden gegeven door juf 

Elma op de Bonifatius en 

werden heel enthousiast 

ontvangen. Ze werkten toe 

naar een presentatie, 

waarbij ze liedjes zongen, 

speelden op zelfgemaakte 

instrumenten en dansten 

op een Piratenlied. (foto 

links, onderste) 

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.  

 

 LAATSTE AMV LES 

JEUGD SPORT & 

MUZIEK PAS 

PROJECT PLEKZAT! 
VAN ERATO 

Op vrijdag 24 mei geeft 

Erato een concert in de 

Kermistent in Opmeer. Zij 

organiseren het project 

Plekzat! waarbij 

instrumenten die normaal 

gesproken niet in het 

fanfareorkest thuis horen, 

meespelen met de leden. 

Inmiddels zijn zij begonnen 

met de repetities onder 

leiding van dirigent Thomas 

Geerts en is het orkest al 

flink aangevuld. Er spelen 

onder andere mensen op 

gitaar, dwarsfluit, trekzak 

en viool mee. Speciaal voor 

deze mensen zijn nieuwe 

arrangementen van de 

stukken geschreven. Wij 

zijn heel erg benieuwd naar 

het resultaat! 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE 

 

 

Afgelopen vrijdag, op de 

laatste dag van de 

Gabberweek, was 

Elektruck aanwezig 

namens onze stichting. De 

truck zat vol met jongens, 

maar ook twee meiden, 

die graag wilden leren hoe 

je muziek kunt 

programmeren. Onder 

leiding van de 

enthousiaste Roel en Bas 

hebben de kinderen 

allemaal een eigen stuk op 

geprogrammeerd. Dat 

klinkt goed, knap gedaan! 

Nieuwsgierig geworden 

naar wat iedereen heeft 

gemaakt? Neem dan een 

kijkje op: 

http://elektruck.com/22-

februari-gabberweek-

opmeer/  

 

 
 

Zoals u de afgelopen tijd heeft kunnen lezen in deze nieuwsbrief, 
organiseren wij een heleboel muzikale activiteiten voor jong en 
oud. Hierbij sluiten wij vaak aan bij een andere partij. Denk 

hierbij aan de scholen, wijksteunpunten, Team Sportservice etc. 
Wij vonden het leuk zelf iets te organiseren en andere partijen 

zich bij ons aan te laten sluiten. Wij zijn hiermee begonnen en 
presenteren u dan ook met trots: HET KINDERMUZIEKFEEST.  
 

Dit is een muziekfestival, maar dan speciaal voor kinderen. 
Omdat wij de kinderen van 0 t/m 12 jaar in de gemeente 

Opmeer graag een eigen festival wilden geven, zijn wij tot dit 
concept gekomen. Dit Kindermuziekfeest gaat in twee delen 

plaatsvinden. Het eerste muzikale feestje is op vrijdag 6 
september, voor de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de 
gemeente Opmeer. Hier kunnen de kinderen op het terrein van 

Zomerpop allerlei verschillende workshops volgen. Denk hierbij 
aan een zangworkshop, DJ workshop, rapworkshop of Silent 

Disco. Dit zal (gedeeltelijk) onder schooltijd plaatsvinden. Het 
tweede festival vindt plaats op zondag 29 september in 
Aartswoud, voor kinderen van 0 t/m 10 jaar. Hier kunnen tegen 

die tijd entreekaartjes voor worden gekocht. Ook op dit festivals 
kunnen kinderen deelnemen aan allerlei verschillende workshops, 

voor jong en ouder. Bijvoorbeeld een boomwhacker workshop, 
Muziek op Schoot workshops en een zangworkshop. Daarnaast 
staat er een Klankspeeltuin om zelf te experimenteren met 

geluid. Ook zullen er op deze dag verschillende concerten 
gegeven worden. Kortom: twee super gezellige 

Kindermuziekfeesten liggen in het verschiet! Uiteraard houden 
wij u van alles op de hoogte via onze nieuwsbrief, Facebook en 
website! Houd het dus in de gaten!  

 
 

 
 

 
 
 

 
  

Wij zijn erg blij om te 

merken dat onze stichting 

zich steeds meer begint uit 

te breiden. De lessen 

onder schooltijd werpen 

zijn vruchten af en er 

komen daardoor steeds 

meer kinderen die ook na 

schooltijd muziekles 

willen. Daarom zijn wij op 

zoek naar meer 

muziekdocenten om het 

team te versterken! Het 

gaat dan voornamelijk om 

docenten die naschoolse 

lessen (in kleine groepjes 

een aantal lessen na 

schooltijd) en 

buitenschoolse lessen 

(individuele muziekles) 

willen geven. Docenten 

kunnen mailen naar: 

aanjagersmuziekopmeer@

gmail.com  

ELEKTRUCK OP DE 
GABBERWEEK 

MUZIEKDOCENTEN 

GEZOCHT! 

KINDERMUZIEKFEEST SEPTEMBER 
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