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Aftrap nieuwe seizoen met Oriëntatielessen
Vanaf de eerste maandag van het nieuwe schoolseizoen heeft het Muziek Netwerk Salland op een
groot aantal scholen Oriëntatielessen muziek gegeven. Vier lessen waarin de Algemene Muziekleer, de
Klassieke muziek (spelen op viool en cello), de Popmuziek (zangles en spelen op gitaar) en de
Harmonie/Fanfaremuziek (spelen op koperwerk en slagwerk) centraal stond.

Op tournee naar het Provinciehuis in Zwolle
Op 9 september ging een bus vol kinderen van de Matzerschool Wijhe, de Jozefschool Wijhe en de
Bongerd Boerhaar op tournee naar het Provinciehuis in Zwolle. Tijdens de Dag van de Democratie
werden in de Statenzaal 3 korte optredens verzorgd. Het was een enorm leuke dag, de kinderen
genoten en konden zichzelf ’s avonds terug zien op TV Oost.

De Ronde van Raalte
Een vijftiental kinderen neemt momenteel deel aan de Ronde van Raalte: een samenwerking van Ralda,
de Pop Rock Factory en St. Caecilia, ondersteund door MNS. Tijdens een lessenreeks van 10 bijeenkomsten gaan de deelnemende kinderen Wereldmuziek spelen, spelen in een Popband en in een
Fanfareorkest. Zij maken daarbij kennis met de instrumenten die daarbij horen. Het geheel wordt
afgesloten met een muzikaal feestje. In de winter wordt de Ronde van Raalte herhaald.

Jeugdorkest Heino
In Heino is het Jeugdorkest Heino van start gegaan. Organisator en kartrekker is Ons Genoegen, die
samen met particuliere muziekeducatie aanbieders en met hulp van MNS een jeugdorkest
buitenschools heeft opgezet. Vijftien kinderen spelen er op dwarsfluit, gitaar, koperwerk en slagwerk.
De groepslessen op het instrument worden afgewisseld met orkestrepetities.

De Vogelaar doet mee aan de finaleronde van Meer Muziek inde Klas
De Vogelaar heeft ook dit jaar weer de finale behaalt van Meer Muziek in de Klas. Zij deden dit door
een filmpje in te zenden en op te treden in de Hanzehof voor een jury met een percussie-act. De finale
wordt uitgezonden op de televisie op 11 november. Wij wensen de Vogelaar heel veel succes!!!

Aanvraag voor Leerlijn op 8 nieuwe scholen is gehonoreerd
In mei heeft het MNS een tweede Cultuur Met Kwaliteit aanvraag gedaan voor scholen die belangstelling hebben voor de Leerlijn Thematisch Muziek Onderwijs die werd ontwikkeld door de Katholieke
Pabo Zwolle en MNS. De aanvraag is gehonoreerd. Hierdoor gaan nu 20 scholen met de Leerlijn werken

Wijhese Harmonie en MoreMusicOrkest treden toe tot het Netwerk
De Wijhese Harmonie en MoreMusicOrkest uit Okkenbroek treden toe tot het netwerk van
Muziekverenigingen Salland. Een Netwerk dat praat en werkt aan o.a. samenwerking, toekomstvisie,
uitwisseling en zorgt voor het goed functioneren van Stichting MNS door o.a. al het vrijwilligerswerk dat
de Verenigingen leveren.
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