NIEUWSBRIEF OKTOBER
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.

Campagnefilm, je hoort het goed!

Djembé workshop!

Hee, pssst! Weet jij het al?

Op 8 oktober gaat Floris

Op zaterdag 5 september werd de campagnefilm van

van Tol aan de slag met

Stichting Muziek Opmeer gelanceerd! Ja, je hoort het

Senioren Opmeer.

goed! Zo weet straks iedereen nog beter waarom we
muziek maken en hoe we dat doen. En dat is niet
gewoon, dat is te gek! Meteen kijken? Klik hier.

Goed geventileerd gaan
20 senioren op gepaste
afstand de ritmische

Na drie jaar is Stichting Muziek Opmeer een gevestigde

uitdaging aan in De

waarde binnen de gemeente Opmeer. Deze mijlpaal werd

Lindehof. Veel plezier!

gevierd met een spraakmakende campagnefilm die in het
bijzijn van wethouder Rabella Wiersma op zaterdag 5
september in ’T Kerkhuys werd gelanceerd. Met de

Nieuwe aanjagers!

productie van de campagne film ‘Je hoort het goed!’
heeft regisseur Shaun Voogd van FILMMACHT vooral

In september heten we

ingespeeld op het sociale belang van muziekeducatie en

maar liefst twee nieuwe

participatie in de gemeente Opmeer. Muziek is er
altijd en voor iedereen bereikbaar van welke generatie je
ook bent, of je nu luistert of het zelf maakt. Stichting
Muziek Opmeer, je hoort het goed!

aanjagers welkom,
Glenn Liebaut en Lore
Koelemeijer. Lore
initieert projecten voor
jongeren, Glenn volgt
de taken van Meike
Wilms op in de overige
domeinen waaronder
binnenschools,
naschools en sociaal
domein.
Welkom Glenn en Lore!

Ruimte voor muziek!
Wil jij een instrument leren
bespelen? Trompet, piano, viool,
gitaar of drums, keuze genoeg.
Kinderen tot 14 jaar kunnen voor
slechts een fractie van het lesgeld
twee jaar lang muziekles volgen.
Meer informatie?
info@muziekopmeer.nl

BINGO!

Docent Thomas Geerts vertelt

Er werd meegezongen en

Het leren spelen van

zelfs gedanst tijdens de

een instrument is

Silent Bingo op 22 juli op

één grote

het gezellige terras aan de

ontdekkingstocht. Er

Pastoor Meriusflat.

is zo veel mogelijk

De Silent Bingo was een

met muziek dat je

groot succes, zelfs vanaf

hoe kort of lang je

de balkons van de flat

ook speelt nieuwe

werd actief deelgenomen

kanten kunt ontdekken. Er zijn zoveel verschillende

en fanatiek gespeeld. In de

stijlen, klanken en manieren van spelen. Als docent merk

pauze zorgde Yvonne Leek

ik steeds dat je door muziek te maken niet alleen je

voor de muzikale toets, de

sociale kanten kunt ontwikkelen, maar ook voor de

herkenbare melodieën

ontwikkeling van jouw eigen persoonlijkheid kan een

vielen erg in de smaak.

instrument ontzettend belangrijk zijn. Het kan bepaalde
kanten van jou naar voren brengen waarvan je niet eens
wist dat je die had. Voor mij is het leukste aan muziek
maken dat je het met een grote groep mensen samen
kunt doen. In zo’n orkest is iedereen belangrijk. En door
iedereen op de juiste manier aan te sporen kom je
samen tot het beste resultaat. De afgelopen tijd was het
natuurlijk niet mogelijk om dit met een grote groep te
doen dus voor mijzelf betekende dat vooral een aantal
solo-optredens. Het leukste aan lesgeven vind ik dat de
ontdekkingstocht voor iedereen anders is. Er is geen
standaard aanpak en dat maakt het zo uitdagend. De
ene muzikant wil graag jazz leren spelen, de ander
klassiek, weer een ander pop en zo zijn er natuurlijk nog
veel meer stijlen die je op een trompet kunt laten horen.

