LEESFEEST EN
VRIJMARKT

NIEUWSBRIEF APRIL 2019
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.

FINANCIËLE BIJDRAGE RABOBANK
Voor het Kindermuziekfeest hebben wij verschillende fondsen
aangeschreven om ons financieel te ondersteunen. Op woensdag
3 april j.l. werden de aanjagers uitgenodigd om aanwezig te zijn
bij een bijeenkomst van het Rabobank Coöperatiefonds. Hierbij
werden cheques uitgereikt aan allerlei aanwezige organisaties die
een aanvraag hadden ingediend. Vooraf wisten wij niet welk
bedrag er op onze cheque zou staan. Met een bedrag van €2.500
zijn wij natuurlijk ontzettend blij en weer een stapje dichterbij het
Kindermuziekfeest. De programmering is inmiddels zo goed als
rond, op iedere workshop die wij graag op deze dag willen
neerzetten hebben wij een optie genomen. Als wij het financiële
gedeelte helemaal rond hebben, kunnen we de workshops
definitief gaan vastleggen. Nu komen de meer praktische zaken
aan bod, zoals goede promotie, aankleding, plattegronden,
tenten en programma’s. We hebben hiervoor onder andere
gezeten met Muzo Media, een lokale grafisch vormgever. Hij gaat
o.a. de flyer ontwikkelen, de online kaartverkoop op de website
regelen en het programmaboekje ontwerpen. Wij krijgen er
steeds meer zin in! (Voor meer informatie over het
Kindermuziekfeest, zie volgende pagina van deze nieuwsbrief)

Wij sluiten aan bij het
Leesfeest op zaterdag 4
mei met de Sample
Orchestra. Dit is een tafel
met ingebouwde
keyboards, waaraan
iedereen muziek kan
maken met geluidsloops.
Deze activiteit is de hele
dag, van 10:00 tot 16:00.
De volgende dag, zondag 5
mei, wordt de Vrijmarkt
georganiseerd. Wij sluiten
hierbij aan met de MakeyMakey. Kinderen uit groep
7/8 van ’t Ruimteschip
hebben hiervoor
instrumenten van karton
gemaakt. Deze worden
aangesloten op een
computerprogramma en
hiermee kan muziek
worden gemaakt. Deze
activiteit is van 13:00 –
16:00.

NASCHOOLSE
LESSEN WULFRAM
Op de St. Wulfram wordt al
sinds begin maart
binnenschools lesgegeven
op verschillende
instrumenten (djembe,
trompet en dwarsfluit). Dit
gaat erg goed, zowel de
kinderen als de
leerkrachten zijn
enthousiast. Omdat de
kinderen nu intensief bezig
zijn met het bespelen van
de instrumenten, bieden
wij na de binnenschoolse
cursus een naschools
vervolg aan. Zo kunnen de
leerlingen die de lessen
heel leuk hebben
gevonden, nog een stapje
verder. Hierbij krijgen ze
les van dezelfde docent,
direct na schooltijd.

RECTIFICATIE
KINDERMUZIEKFEEST
VOORSTELLING JIMPY PLAY

In vorige nieuwsbrieven
hebben wij gesproken over
twee verschillende data
voor het
Kindermuziekfeest,
namelijk 6 september en
29 september. Wij hebben
ervoor gekozen om het
Kindermuziekfeest in 2019
alleen te organiseren op
29 september, in verband
met de grote
tijdsinvestering die zo’n
soort festival vraagt. Dit
festival zal dan voor de
leeftijden 0 t/m 12 jaar
zijn en plaatsvinden in
Aartswoud. Uiteraard
passen wij hierop de
programmering aan.
Verdere berichtgeving
volgt!

NASCHOOLS
POPKOOR

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE
Op zaterdag 6 april organiseerde Jimpy Play een voorstelling aan
de hand van het boek ‘Een jaar in een dag’. Het boek is
geïnspireerd op de wereldberoemde muziek van Vivaldi: ‘de vier
jaargetijden’. Er werd een echt orkest gevormd door een aantal
kinderen. Zij speelden met de muziek van Vivaldi mee op
instrumenten zoals een trommel, tamboerijn of triangel.
Daarnaast is er gedanst op een zomers lied en gezongen over de
kou in de winter. Ook kon het publiek genieten van verschillende
decorstukken, passend bij de vier seizoenen. Het boek werd
tijdens de voorstelling voorgelezen. Voorafgaand aan de
voorstelling hadden de kinderen uit het orkest een aantal lessen
gehad. Deze lessen werden verzorgd door muziekdocente Lotte
Hoebe. Zij begeleidde de kinderen ook gedurende de voorstelling.

Onder leiding van
zangdocente Lianne
Kenter, hebben 4 kinderen
deelgenomen aan het
naschoolse popkoor via de
Jeugd Sport en Muziek
Pas. Zij repeteerden vier
keer een uur op ’t
Ruimteschip. Tijdens deze
repetities leerden zij
verschillende liedjes
zingen en deden ze ook
stemoefeningen. In de
vierde en laatste les was
er een presentatie voor
alle ouders, opa’s en
oma’s waarbij de kinderen
liedjes lieten horen en
vertelden wat zij tijdens
de lessen hadden gedaan.
Er waren erg veel
enthousiaste reacties van
ouders, kinderen en ook
Lianne. Wij hopen dat het
voor herhaling vatbaar is!

