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.

Uitreiking bokaal ’Méér Muziek in de Klas’
Wat een feest!
In (digitale) aanwezigheid van
Koningin Máxima heeft Stichting
Muziek Opmeer de bokaal van 'Méér
Muziek in de Klas' in ontvangst
genomen. De stichting heeft deze
bokaal ontvangen voor de wijze
waarop het muziekonderwijs in de
gemeente Opmeer opnieuw vorm
heeft gekregen. Landelijk wordt
deze aanpak gezien als een
praktijkvoorbeeld voor het op een
brede en innovatieve wijze
aanbieden van muziekeducatie.

Reden voor de wethouders
Tesselaar en Wiersma-de Faria
om de stichting Muziek
Opmeer in het zonnetje te
zetten!
Op de foto staan: wethouders
Robert Tesselaar en Rabella
Wiersma – De Faria, Stéphanie
Burgerhout, Petra Borst en
Glenn Liebaut.
[Foto: Nancy Holderbeke]

En de winnaar is…
Afgelopen zaterdag was het
zover. De aftrap van de
jongerenprojecten!
In samenwerking met Quiz
Events, De Award en
Pardoes is er een geweldige
digitale muziekquiz in
elkaar gezet voor jongeren
van 11 tot 18 jaar.
Ruim 50 jongeren gaven
zich op en beleefden een
muzikale avond waarbij hun
kennis over allerlei instrumenten, artiesten en filmmuziek
op de proef werd gesteld. Van Elvis Presley tot Billie Eilish

Agenda:
- 15, 16, 17 december

en van de Beatles tot Ariana Grande. Werkelijk alle
muzikale stijlen van de afgelopen 50 jaar kwamen voorbij.

Muzikale Kerstvertelling
Obs De Adelaar

De eerste muziekquiz was een groot succes. Bij de
volgende editie hopen we de quiz gewoon ‘live’ in Pardoes

- 18 en 19 december

te kunnen organiseren zodat we voor nóg meer verbinding

Muzikale opluistering

kunnen zorgen. En dan bedoelen we niet alleen verbinding

Wensboom 2020

via een livestream…!

(onder voorbehoud)

- 2 januari

En de winnaar is…
De puntenwinnaar is ‘HET PELOTON’ en team ’TO GOOD 4

Nieuwjaarsconcert

YOU’ is uitgeloot als prijswinnaar - van harte gefeliciteerd

Jeugdorkest Opmeer

en heel veel plezier met jullie muziekworkshop naar keuze.

Ruimte voor muziek!
Wil jij een instrument leren
bespelen? Trompet, piano, viool,
gitaar of drums, keuze genoeg.
Kinderen tot en met 14 jaar
kunnen voor slechts €12,50 per
maand, twee jaar lang muziekles
volgen.
Meer informatie?
info@muziekopmeer.nl

