NIEUWJAARSWENSEN

NIEUWSBRIEF DECEMBER
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.

LEF 60+
Op donderdagavond 12 december zag Theaterkerk ’t Kerkhuys er
weer sfeervol uit. Van alle kanten kwamen de auto’s aanrijden en
binnen een mum van tijd stond het hele parkeerterrein bomvol.
Eenmaal binnen was het gezellig en warm. De zaal was mooi
aangekleed, prachtig verlicht en… helemaal uitverkocht! 145 man
sterk zaten te wachten op wat komen ging. En daar waren ze, de
8 helden die deze avond tot een enorm succes gingen maken!
Liesbeth Groenewoud, Loes Kaag, Elska Maas, Piet Kraakman,
Tonnes Groot, Willem Groenewoud, Marjan Kamp en Arjan Bosse
betraden één voor één het podium en trakteerden het publiek op
een vertolking van een Nederlandstalig lied. De humoristische
presentatie van Bert Hemrika maakte het geheel compleet. Het
publiek werd heen en weer gegooid van vrolijkheid naar verdriet
en van saamhorigheid naar eenzaamheid. Ondanks, of misschien
juist wel dankzij, hun leeftijd zaten de deelnemers vol energie en
goede moed om hun verhalen te vertellen. Al met al een
prachtige avond, waarvoor wij in het bijzonder coach Mirjam
Kaijer en pianist Erik Lensink willen bedanken. Na deze
succesvolle eerste editie, bleek er meteen veel vraag naar een
tweede concert. Deze voorstelling zal plaatsvinden op zondag 9
februari, eveneens in ’t Kerkhuys in Spanbroek. Wij kijken nu al
uit naar dit (nu al uitverkochte!) tweede concert en wensen de
deelnemers weer veel succes.

Namens Stichting Muziek
Opmeer willen wij u een
gelukkig en muzikaal
nieuw jaar toewensen!
Natuurlijk hebben wij voor
het nieuwe jaar ook weer
goede voornemens: het
uitbreiden van de muzikale
activiteiten die we de
afgelopen jaren hebben
ontwikkeld, ondersteund
en georganiseerd. U zult
ons ongetwijfeld ook in
2020 overal tegen kunnen
komen: op scholen, in de
kinderdagverblijven,
rondom wijksteunpunten,
tijdens evenementen of
gewoon ergens in het
dorp. Genoeg
mogelijkheden om elkaar
spoedig weer tegen te
komen dus! Wij kijken
ernaar uit!

VRIJWILLIGERSAVOND DE
SCHAKEL
Op donderdag 19
december vond er in
wijksteunpunt de Schakel
in Spanbroek de jaarlijkse
vrijwilligersavond plaats.
Hierbij bedankt deze
organisatie haar
vrijwilligers voor al hun
inzet gedurende het jaar.
Dit jaar deden ze dat
voornamelijk muzikaal!
Jeannette Welp begeleidde
namens Stichting Muziek
Opmeer de boomwhacker
workshop voor deze
mensen. Een gezellige
avond vol samenspel met
de gekleurde plastic
buizen was het mooie
resultaat. Een geweldige
manier om een ieder te
bedanken en te verbinden!

KERST VOL MUZIEK

WENSBOOM SJJO
Heeft u de wensboom ook zien staan op het plein in Spanbroek?
Dan heeft u wellicht een mooie wens opgehangen voor een ander
of genoten van de verschillende optredens! Wij bedanken het
Avantikoor, Amber, Mirjam, Erik en muziekvereniging Erato voor
hun muzikale bijdrage.

Op zaterdag 21 december
vond het evenement ‘Kerst
Vol Muziek’ plaats. Deze
activiteit organiseerden wij
in samenwerking met
wijksteunpunt de Lindehof.
Er waren 2
workshoprondes waaraan
de bezoekers konden
deelnemen. Jong en oud
waren bezig met muziek
mixen tijdens de DJ
workshop en mooie
klanken klonken uit de
zaal waar de
zangworkshop werd
gegeven. Dit alles
natuurlijk in het thema
‘kerst’. Tijdens de
kerstbingo werd de
hoofdprijs door ons
gesponsord: een
cadeaubon voor een
theaterbezoek.

INSTRUMENTEN

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE

KOMENDE ACTIVITEITEN 2020
Activiteit
Start binnenschoolse lessen
Presentatie pop-up koor
LEF 60+ editie 2
Makey-Makey workshop
Start binnenschoolse lessen

Locatie
Bonifatius,
Adelaar &
Ruimteschip
Aartswoud
’t Kerkhuys
Bibliotheek
Petrus Canisius

Datum
Vanaf week 2
19 jan
9 februari
21 februari
Vanaf week 5

Wederom hebben wij een
heleboel instrumenten
besteld. Ditmaal was het
de beurt aan de
altsaxofoons, violen,
trombones, hoorns en
allerlei bijbehorend
materiaal. Eenmaal
verzameld op basisschool
’t Ruimteschip, worden de
instrumenten door heel de
gemeente verspreid naar
hun moederscholen. Deze
scholen zorgen goed voor
de instrumenten en zetten
ze in tijdens de
muzieklessen. Ook worden
de instrumenten weer
uitgeleend aan andere
scholen, om ze zo breed
mogelijk in te zetten. Zo
kunnen er zoveel mogelijk
kinderen gebruikmaken
van de enorme luxe om
échte instrumenten op
school te bespelen!

