WINTER IN JE BOL!

NIEUWSBRIEF FEBRUARI
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.

CHEQUE GEMEENSCHAPSVEILING OPMEER
Jaarlijks steunt de Gemeenschapsveiling Opmeer een sociaalcultureel doel in de gemeenschap met een gift. Dit jaar werd
Stichting Muziek Opmeer uitgekozen als doel en konden wij een
cheque van €1.000 dankbaar in ontvangst nemen. Van dit geld
kunnen wij weer nieuwe instrumenten kopen en ons
instrumentarium hiermee nog verder uitbreiden, zodat zoveel
mogelijk kinderen uit de gemeente onder schooltijd instrumentale
lessen kunnen krijgen op verschillende muziekinstrumenten.
Inmiddels hebben wij al een breed scala van bekende en
onbekendere instrumenten in ons bezit, denk aan: gitaren,
ukeleles, altsaxofoons, trombones, trompetten, dwarsfluiten,
violen, hoorns en nog veel meer! Deze worden in bruikleen
gegeven aan de scholen, waarna zij ermee aan de slag kunnen
gaan. Zo maken kinderen van alle 7 basisscholen in de gemeente
in schooljaar 2019/2020 (weer) kennis met allerlei verschillende
instrumentgroepen (koperen en houten blaasinstrumenten,
toetsinstrumenten, snaarinstrumenten, strijkinstrumenten en
slagwerk). De lessen worden gegeven in groepjes van 8 kinderen,
onder leiding van een muziekdocent.
Bent u benieuwd naar wat wij op dit moment op de scholen doen
en wat wij allemaal nog meer doen? Neem een kijkje op
www.muziekopmeer.nl!
(foto: Nancy Holderbeke)

Op 7 februari werd Winter
in je bol! georganiseerd
door de bovenbouw
leerlingen van basisschool
’t Ruimteschip en de
Bonifatius. Tijdens dit
evenement konden de 90
deelnemers verschillende
workshops volgen. Dit liep
uiteen van sportieve tot
creatieve workshops. Wij
organiseerden deze dag
een muziekworkshop,
gegeven door Ronald
Spanjaardt. Hij zorgde
voor veel sfeer en plezier
onder de deelnemers met
boomwhackers en zang,
allemaal in het thema
‘winter’. Na afloop van
deze dag verzorgde
stichting Award een
wintermaaltijd. Wat ons
betreft een mooi
voorbeeld van hoe muziek
verbindt!

LANDELIJKE
KINDERMUZIEKWEEK
Eerder hebben wij u al
verteld over de landelijke
Kindermuziekweek en
onze deelname daaraan.
Op donderdag 2 april
verzorgen wij twee
workshops in het kader
van deze week. Eén
workshop ‘Rap’ op de
Bonifatiusschool in
Spanbroek van 16:00 –
17:00 voor de groepen 5
t/m 8 en één workshop
‘Sound Design’ op de
Adelaar in Hoogwoud van
16:00 – 17:30 voor de
groepen 7 en 8.
Aanmelden kan via onze
website. Doe dit snel,
want er zijn per workshop
maar 30 plaatsen
beschikbaar!

INSTRUMENTALE
LESSEN
BINNENSCHOOLS
MAKEY-MAKEY WORKSHOP GABBERWEEK
Ook dit jaar hebben wij in de Gabberweek weer een leuke
workshop aangeboden. Dit keer was het op vrijdag 21 februari
van 13:30 tot 15:00 de beurt aan de Makey-Makey. Dit is een
apparaat die je de kans biedt om muziek te maken zonder
instrumenten, bijvoorbeeld drummen zonder drumstel. Het
apparaat werd aangesloten op een computer, de verschillende
onderdelen werden vastgeplakt met klei en vervolgens zorgde
workshopleider Shanice ervoor dat er (samen) muziek werd
gemaakt. En dit klonk als een echt drumstel waar echte ritmes
uitkwamen! Deze workshop sloot goed aan bij het DigiLab van de
bibliotheek, dus werd ook op deze locatie gegeven. Op de foto
ziet het er ingewikkeld uit, met allerlei draadjes, maar in het echt
was het hartstikke leuk en ging het heel gemakkelijk! Alle
deelnemers gingen al snel muzikaal aan de slag en vonden het
heel leerzaam. Zo zie je maar dat muziek maken lang niet altijd
ingewikkeld hoeft te zijn en je snel tot een goed klinkend
resultaat kunt komen. Wij onthouden de Makey-Makey zeker
voor een volgende keer en zien een vervolg zitten. Hou ons dus
in de gaten!

Week 9 is een drukke
week voor ons en de
scholen! De Wulfram,
Adelaar én Akker starten
deze week met de
instrumentale lessen. Op
deze scholen komen
instrumenten voorbij als:
altsaxofoon, keyboard,
gitaar, ukelele, dwarsfluit
en slagwerk. Ook sluiten
een aantal scholen in deze
week hun muzieklessen
juist af, zij hebben de
instrumentale lessen in
verschillende groepen er al
op zitten. Al met al
gebeurt er weer super veel
op het gebied van
muziekeducatie op alle
scholen en daar zijn wij
natuurlijk heel blij mee!

MUSICAL IN
HOOGWOUD

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE

KOMENDE ACTIVITEITEN 2020
Activiteit
Afsluiting muziekproject
Trommel op Rommel project
Kindermuziekweek workshop
Kindermuziekweek workshop
Uitvoeringen musical

Locatie
Petrus Canisius
Jimpy Play
Bonifatius
Adelaar
Hoogwoud

Datum
20 maart
24 maart
2 april
2 april
o.a. 3 april

In Hoogwoud zijn de leden
van musicalvereniging
Z&V al een tijd aan het
repeteren op de musical
‘Kunt u mij de weg naar
Hamelen vertellen,
meneer?’. Ook wij dragen
hier ons steentje aan bij
vanuit het buurtbudget,
omdat er ook op muzikaal
gebied veel bij komt
kijken. Kinderen en
volwassenen studeren
onder professionele
begeleiding alle liedjes in,
krijgen zangles, leren
samen zingen en er wordt
een heel orkest opgericht
om de uitvoeringen
muzikaal te ondersteunen.
De musical staat op 28, 29
en 30 maart en 3 en 4
april op de planken in Op
Stap te Hoogwoud.

