POP-UP KOOR
AARTSWOUD

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 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.

TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Tijdens de zomervakantie (maand augustus) heeft u geen
nieuwsbrief van ons ontvangen, maar dat betekent niet dat wij
hebben stilgezeten. We hebben onder andere meegewerkt aan de
Zomeracademie en Kinderdorp. Tijdens de Zomeracademie
organiseerden wij djembe workshops. Deze werden gegeven door
SpijkerBoer Percussion. Ook waren er Muziek op Schoot
workshops voor de kleinere kinderen, gegeven door Elma Nowak.
Een groot succes! Tijdens Kinderdorp kwamen Joey en Rens een
bodypercussie workshop geven. Kinderen konden tussen het
timmeren door meedoen aan de workshop, waarbij ze met hun
lichaam beats konden maken. Zie hieronder een sfeerimpressie!
(boven: Kinderdorp, onder: Zomeracademie)

Op vrijdag 6 september is
het pop-up koor in
Aartswoud gestart, op
initiatief van de dorpsraad.
Het koor staat onder
leiding van koordirigente
Laura Tesselaar. Zij zijn de
komende weken (in totaal
14) bezig met repeteren,
en zullen een uitvoering
geven op zondagmiddag
12 januari in de kerk van
Aartswoud. In totaal zijn
er 26 deelnemers die
meezingen. Zij oefenen op
een tiental muziekstukken
die zij tijdens het concert
ten gehore zullen brengen.
Wij wensen de deelnemers
veel plezier tijdens de
repetities en alvast veel
succes tijdens de
uitvoering!

OPEN DAG BEREND
BOTJE
Op zaterdag 21 september
vierde Kindercentrum
Opmeer in Hoogwoud het
20-jarig jubileum. Zij
organiseerden van 10:00
tot 15:00 een open dag
om dit te vieren. Er waren
een heleboel leuke
activiteiten voor ouders en
kinderen georganiseerd.
Omdat wij al ruim twee
jaar samenwerken met
deze organisatie, waren
wij ook vertegenwoordigd
op deze dag. Zo konden
de kinderen een Muziek op
Schoot lesje volgen of
meedoen aan een djembe
workshop. De dag was
drukbezocht en ook de
workshops werden
enthousiast gevolgd, een
geslaagde dag!

BURENDAG DE
WEERE
KINDERMUZIEKFEEST

Op zaterdag 28 september
was het weer Burendag:
de dag dat het contact
met de buren wordt
gevierd. Wij steunden het
initiatief in de Weere, die
een buurt BBQ
organiseerden, waarbij
Fanfare Crescendo een
interactief concert gaf.
Dirigent Bart Koning
zorgde voor veel
enthousiasme bij de
deelnemers, zelfs de
kleine kinderen konden
meedoen. In totaal waren
er 28 bezoekers die
meededen met het
muzikale spektakel. Het
was een daverend succes
waar, volgens de
buurtbewoners, nog lang
over gesproken zal
worden.

MUZIEK OP
SCHOOT LESSEN
JIMPY PLAY

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE
WAT EEN FEEST! Afgelopen zondag, 29 september, was het
eindelijk tijd voor het Kindermuziekfeest. Het weer zat ons niet
mee, maar het leek de bezoekers niet te deren. Er was
ontzettend veel te doen. Mixen bij de DJ workshop, verwonderen
in de Classic Express, lachen bij het Hoorspelhotel, swingen
tijdens de Silent Disco, meezingen met de Liedjestovenaar,
bewegen bij Zee, luisteren naar het Woonwagensprookje en
dansen bij Muzikale Peuterpret. Dit, en nog veel meer, heeft deze
dag tot een groot succes gemaakt. Wij willen al onze bezoekers,
workshopleiders, vrijwilligers en locatie-eigenaren enorm
bedanken. Wat een onvergetelijke eerste editie! We kijken nu al
uit naar een volgende keer! (foto’s door FILMMACHT)

Bijna direct na de
zomervakantie is Jimpy
Play gestart met Muziek
op Schootlessen voor de
jongste groep. Deze lessen
worden gegeven door
Lotte Hoebe, gedurende
tien weken. Lotte zingt
liedjes met de kinderen,
introduceert allerlei
verschillende
(ritme)instrumenten, laat
de kinderen bewegen op
muziek en speelt muzikale
spelletjes waardoor de
kinderen leren spelen met
ritme, tempo, toonhoogte,
toonduur en klankkleur.
De lessen gaan erg goed
en worden iedere week
enthousiast onthaald door
alle kinderen. Wij hopen
op een vervolg!

