NIEUWSBRIEF JULI 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.

AFRICAN HEARTBEAT

Op vrijdag 5 juli was het feest op ’t Ruimteschip! Onder het
motto ‘African Beat’ ging Band Event aan de slag met de kinderen
ter ere van het jubileum van meester Ton, juf Edith en juf Anja.
Zij wilden er een feestelijke, muzikale dag van maken en dat is
goed gelukt! De school stond deze dag tijdens de repetities in het
teken van zingen, dansen, kleding en djembe spelen. Veel ouders
kwamen ’s middags kijken naar de presentatie en konden
genieten van geweldige optredens. Een zeer geslaagde dag!

LAATSTE
NIEUWSBRIEF
SCHOOLJAAR
18/19
De zomervakantie is
begonnen! Dit is de laatste
nieuwsbrief van dit
schooljaar. Eind september
kunt u van ons weer een
nieuwe nieuwsbrief
verwachten. Schooljaar
18/19 was voor ons een
actief jaar! We hebben
activiteiten gerealiseerd op
zes van de zeven
basisscholen, de
kortingsregeling zat bijna
helemaal vol, we hebben
verschillende naschoolse
cursussen georganiseerd,
alle voorschoolse
organisaties zijn
aangehaakt, er zijn
activiteiten voor jong en
oud in het sociale domein
geweest en dorpsraad
Spanbroek/Opmeer en de
Weere hebben hun
budgetten op een zeer
goede wijze besteed.
Steeds meer mensen in de
gemeente Opmeer weten
ons te vinden en daar zijn
wij heel blij mee! Volgend
jaar hebben we het doel
om álle scholen en
dorpsraden volledig mee te
laten draaien. Daarnaast
staan er nu alweer mooie
activiteiten op de planning,
zoals een pop-up koor in
Aartswoud én Hoogwoud
en het LEF project keert in
een ander jasje terug! Wij
hebben ook heel veel zin
om ons eerste eigen
festival te organiseren: het
Kindermuziekfeest!
Kortom: het is een
geweldig jaar geweest en
we gaan er weer een
feestje van maken na de
vakantie!

KINDERMUZIEKFEEST
DJ WORKSHOP JIMPY PLAY
Op dinsdag 16 juli organiseerden wij, samen met BSO Jimpy
Play, een DJ workshop. 15 kinderen gingen onder leiding van DJ
Jip van djproducer.school aan de slag met de fijne kneepjes van
het DJ’en. Hij leerde ze wat het DJ zijn precies inhoudt, de
kinderen mochten ervaren wat wel niet werkt, leerden wat alle
woorden betekenden en deden aan het einde een muziekquiz.
Ook zat er een stukje geschiedenis van de muziek in verwerkt.
Weet u bijvoorbeeld waar het woord ‘house’ vandaan komt? De
deelnemende kinderen nu wel! Natuurlijk waren ze vooral lekker
veel zelf aan de slag. Veel kinderen konden niet stil blijven staan
en een enkeling gaf na de workshop zelfs aan later ook DJ te
willen worden! Wat willen we nog meer?! Een feestje aan het
einde kon natuurlijk niet ontbreken!

In onze vorige nieuwsbrief
hebben wij het uitgebreid
over het
Kindermuziekfeest gehad.
U heeft hier onder andere
een deel van het
programma kunnen lezen.
Heeft u deze nieuwsbrief
gemist? Alle informatie
over het
Kindermuziekfeest staat
op:
www.muziekopmeer.nl. U
kunt daar ook terecht om
tickets te kopen of contact
op te nemen met de
aanjagers. Daarnaast
houden wij u op de hoogte
via onze Facebook pagina.
Hier staat ook een link
naar het event, waar
iedere week een deel van
het programma bekend
wordt gemaakt!

SOCIAL MEDIA HELLO,
INSTAGRAM!

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE

Naast de eigen website en
Facebookpagina heeft
Stichting Muziek Opmeer
vanaf nu ook een
Instagram pagina. Hier
plaatsen wij wekelijks
foto’s van de activiteiten
die wij hebben
georganiseerd of die nog
moeten plaatsvinden. Ook
houden wij u hier op de
hoogte van de
ontwikkelingen van het
Kindermuziekfeest en de
stichting in het algemeen.
Benieuwd wat wij allemaal
doen? Volg ons via de
gebruikersnaam:
stichtingmuziekopmeer17.
Ook in de zomervakantie
staan er activiteiten
gepland, die kunt u hier
uiteraard ook volgen!

