
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIEUWSBRIEF MEI 2019 

BOOMWHAKALAA! IN THEATERKERK WADWAY 
 

Op woensdagmiddag 22 mei organiseerde Theaterkerk Wadway 
in samenwerking met Stichting Muziek Opmeer de voorstelling 
Boomwhakalaa! Dit is een voorstelling gemaakt door de 

Curacaose percussionist Roël Callister. Vooraf werd deze 
interactieve voorstelling aangekondigd als een spektakel voor 

jong en oud, met trommels en ritmes van over de hele wereld. 
Ze gebruikten hierbij bekende en minder bekende instrumenten, 
zoals djembe’s, de ulu, de pandeiro, de marimbula, de 

caaquinho, de balafoon en de batadrums. Zo leerde het publiek 
ook andere instrumenten kennen dan die in de Westerse wereld 

vaak gebruikt worden. Het publiek werd aangemoedigd om mee 
te zingen. Ook konden zij meespelen met de muzikanten op het 
podium, bijvoorbeeld met de gekleurde plastic buizen 

(boomwhackers)! Sommige jonge bezoekers herkenden deze 
instrumenten van de lessen in school of andere activiteiten die de 

stichting heeft georganiseerd. Daardoor werd het geheel een 
kleurig muzikaal feestje. De voorstelling zat vol sketches en 

Caribische liedjes. Het concert was een ware percussie-explosie 
met ongekende klankkleuren en meezingliedjes voor iedereen. Er 
was een uur lang lekker veel muziek en swingende bezoekers. Al 

met al een succesvolle middag, waarbij niemand stil kon blijven 
zitten.  

 

(foto: Theaterkerk Wadway) 

 

Op vrijdag 10 en 17 mei 

hadden de kinderen van ’t 

Ruimteschip en de 

Bonifatius twee 

workshopmiddagen, met 

als thema ‘programmeren’. 

Groep 7 en 8 van deze 

scholen kregen vanuit 

Stichting Muziek Opmeer 

een DJ workshop. De 

kinderen waren laaiend 

enthousiast en ontdekten al 

snel dat één van de 

workshops werd gegeven 

door een beroemde DJ, 

Tunnelvisions. De workshop 

werd gegeven in Pardoes, 

waardoor het voor de 

kinderen een echte 

ervaring was. Met een DJ 

set op een plek waar vaak 

feestjes worden gegeven, 

echt tof! Zeker voor 

herhaling vatbaar! 

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.  

 

 DJ WORKSHOP 

RUIMTESCHIP & 

BONIFATIUS 

AFSLUITING 
LESSEN WULFRAM 

De afgelopen weken 

hebben de kinderen van 

groep 6, 7 en 8 van 

basisschool St. Wulfram 

kennis gemaakt met drie 

verschillende 

instrumenten; djembe, 

dwarsfluit en trompet. Zij 

mochten zelf kiezen welk 

instrument zij beter wilden 

leren kennen gedurende 

acht weken. Tijdens de 

laatste les, op dinsdag 21 

mei, verzorgden alle 

leerlingen een kort 

optreden voor 

belangstellenden. Voor 

zowel dwarsfluit als 

trompet is er een naschools 

aanbod voor de kinderen 

die de lessen heel leuk 

hebben gevonden.  



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE 

 

 

Op zaterdag 4 mei was de 

Sample Orchestra 

aanwezig tijdens de 

Boekenmarkt in Opmeer. 

De hele dag konden 

bezoekers zich vermaken 

op de grote tafel met 

ingebouwde keyboards. Zo 

konden zij op een 

laagdrempelige manier 

heel snel toffe muziek 

maken. Dit werd gedaan 

met behulp van 

muziekfragmenten die 

waren ingesteld en die 

telkens konden worden 

afgespeeld. Deze waren te 

horen over de boxen. 

Bezoekers konden deze 

fragmenten dan naar 

eigen smaak en keuze met 

elkaar mixen.  

 

 
 

Afgelopen vrijdagavond was het dan eindelijk zover… het 
optreden ‘PlekZat!’ van Erato! Maandenlang is er gerepeteerd in 
de hal van de Bonifatius en dat paste maar net, want iedere 

week kwamen er zo’n 65 muzikanten repeteren. Onder 
bezielende leiding van dirigent Thomas Geerts klonken om 20:15 

de klanken van Queen en werd het optreden geopend. Vele 
mooie nummers volgden en de sfeer zat er meteen in. De tent 
zat goed vol met zo’n 400 man aan publiek. Wij feliciteren Erato 

met zo’n succesvol optreden en zijn trots dat wij daar een 
steentje aan bij hebben kunnen dragen. Voor ons is dit waar het 

om gaat: actief muziek maken, genieten van en met elkaar om 
daar vervolgens een groot publiek van mee te laten genieten.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
(foto onder: Nancy Holderbeke / Erato) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

De eerste naschoolse 

lessen trompet en 
dwarsfluit op de St. 
Wulfram zijn gegeven. De 

kinderen die de 
binnenschoolse lessen erg 

leuk hebben gevonden, 
hebben zich aangemeld 
om nog meer op deze 

instrumenten te leren 
spelen. Voor dwarsfluit 

zijn er 3 leerlingen 
begonnen, voor trompet 
zijn dit er …. Het grote 

verschil met de 
binnenschoolse lessen is 

dat de kinderen het 
instrument nu ook mee 
naar huis krijgen! Zo 

kunnen zij in een paar 
weken veel oefenen en 

leren. Heel veel 

speelplezier allemaal! 

SAMPLE 

ORCHESTRA OP 
BOEKENMARKT 

START NASCHOOLS 

DWARSFLUIT & 
TROMPET 

OPTREDEN PLEKZAT! 


