AANSCHAF
INSTRUMENTEN

NIEUWSBRIEF OKTOBER 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.

‘DAAR ZIT MUZIEK IN’ OP DE BONIFATIUS!
De Bonifatius in Spanbroek sloot de eerste periode van het
schooljaar af met een muzikaal spektakel op vrijdag 18 oktober.
Speciaal voor deze dag werd Drum4Fun uitgenodigd. Alle
kinderen van groep 1 t/m 8 kregen gedurende de dag een
workshop aangeboden, waarna zij ’s middags gezamenlijk een
spetterende voorstelling gaven aan hun ouders en andere
leerlingen. Hierbij werden slagwerkinstrumenten, zang en dans
op feestelijke wijze met elkaar gecombineerd. Dit alles in een
prachtig aangeklede gymzaal. Het was een groot succes!

Eindelijk is het zover! Al
meer dan een jaar zijn wij
bezig met de
voorbereidingen voor het
aanschaffen van
verschillende instrumenten
om de muziekeducatie op
de scholen te verbreden.
Vanaf deze maand zijn we
begonnen met de aanschaf
van de eerste lading.
Hieronder vallen onder
andere trompetten,
gitaren, ukeleles en
keyboards. Deze
instrumenten zullen breed
ingezet worden op en rond
de scholen in o.a. het
binnenschoolse en
naschoolse domein.
Andere instrumenten als
saxofoons, trombones en
hoorns worden later
besteld.

VOORAANKONDIGING: LEF
60+
Vorig jaar hebben we een
evenement georganiseerd
waarbij 8 tieners gecoacht
werden bij het zingen van
een Nederlandstalig lied
voor publiek, genaamd
LEF. Dit resulteerde in een
succesvol optreden in het
Kerkhuys. Dit jaar willen
wij dit evenement graag
herhalen, maar in een
ander jasje. We hebben
ditmaal 8 deelnemers van
60 jaar en ouder die
gecoacht worden door
Mirjam Kaijer en Erik
Lensink. Ook dit keer
zullen de deelnemers het
podium betreden en wel
op 12 december 2019 v.a.
20:00 in het Kerkhuys te
Spanbroek. Tot dan?!

KEYBOARD
BUITENSCHOOLS
EERSTE STUURGROEPVERGADERING
Het jaar is pas echt begonnen na de eerste
stuurgroepvergadering. Deze vond plaats op donderdag 3
oktober. Frank Knijn heeft vorig schooljaar afscheid genomen als
vertegenwoordiger van de SKO-scholen en tijdens deze
bijeenkomst mochten we een oude bekende verwelkomen. Erna
Driest zal Frank vervangen in haar rol als directrice van de Petrus
Canisius. Verder zullen Moniek Lucassen (Westfriese
Bibliotheken), Josiene Hut (Allure), Ton Koelemeijer
(muziekverenigingen), Tanja Harlaar (wijksteunpunten), Ilse de
Jong (kinderdagopvang organisaties) en uiteraard de aanjagers
hun rol in de stuurgroep dit schooljaar blijven vervullen.
Voorafgaand aan de vergadering werd gezamenlijk het succes
van het Kindermuziekfeest gevierd met taart. Op naar weer een
muzikaal jaar!

Vanaf 1 oktober is Tim
Boon begonnen als nieuwe
docent keyboard in het
buitenschoolse domein. Hij
was vorig jaar
binnenschools al actief
voor onze stichting, o.a.
op de Petrus Canisius. Tim
is in de zomer van 2011
afgestudeerd aan het popconservatorium van
Haarlem. Gedurende zijn
opleiding kwam hij
erachter dat hij het
onderwijzen van muziek
het allerleukste vindt om
te doen! We zijn heel blij
met Tim in ons team en
wensen hem veel plezier
toe. Ben je geïnteresseerd
in keyboardles? Kijk op
onze website onder
‘Buitenschools’

FOTO’S
KINDERMUZIEKFEEST

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE
KOMENDE ACTIVITEITEN 2019/2020
Activiteit
Muziek op Schoot presentatie
Smallsteps
Presentatie LEF 60+
Workshop voor vrijwilligers
Wensboom SJJO

Locatie
Zandhove

Datum
08 nov 2019

’t Kerkhuys
De Schakel

Kerst vol muziek
Presentatie pop-up koor

De Lindehof
Aartswoud

12 dec 2019
19 dec 2019
20 t/m 22 dec
2019
21 dec 2019
12 jan 2020

Nog steeds genieten we na
van het grote succes van
de eerste editie van het
Kindermuziekfeest, dat
plaatsvond op 29
september in Aartswoud.
Vanaf deze maand zijn de
foto’s die deze dag
gemaakt zijn ook te
vinden op onze website.
Met deze prachtige foto’s,
gemaakt door
FILMMACHT, is het
nagenieten nog nét iets
leuker. Ze zijn te vinden
via
www.muziekopmeer.nl,
onder het kopje ‘Foto’s
Kindermuziekfeest’. Onze
website wordt met deze
foto’s ook in een nieuw
jasje gestoken: wordt
vervolgd dus!

