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Eerste concerten dit schoolseizoen en start nieuwe Leerorkesten
Vanaf deze week hebben de scholen die aan de eerste ronde van de Leerorkesten meedoen
hun concerten. In kerken, verzorgingshuizen, sportzalen en scholen gaan de kinderen er een
mooi concert van maken. Vervolgens starten op 12 andere scholen ook weer leerorkesten. In toaal
hebben dit jaar 19 scholen in Salland een leerorkest.

Muziek-Maak-Middag
Op zondag 14 januari klonk er muziek in alle hoeken van het Hoftheater in Raalte tijdens de MuziekMaak-Middag. Een twintigtal muziekeducatie aanbieders (verenigingen, muziekdocenten en de Pop Rock
Factory) gaven verschillende workshops/optredens en lieten de bezoekers overal op instrumenten
spelen. Het werd een groot succes met een bezoekersaantal van 675 en heel veel enthousiaste reacties!

Laatste mogelijkheid aanvragen subsidie Muziekimpuls
Tot 1 april is het de laatste mogelijkheid om de subsidie Muziekimpuls aan te vragen. De subsidie is voor
drie jaar en stelt scholen in staat een flinke impuls te geven aan hun muziekonderwijs. Ook leerorkesten
en korte muziekprojecten op scholen kunnen hieruit betaald worden. De subsidie moet worden
aangevraagd door een basisschool in samenwerking met een culturele instelling. Muziek Netwerk
Salland deed al met 21 basisscholen uit Salland een aanvraag. Nog geen aanvraag gedaan en misschien
toch belangstelling? Mail met onze projectleider voor een informerend gesprek:
projectleider@muzieknetwerksalland.nl

Opstartorkest WBB van start
In Boerhaar is het Opstartorkest Wijhe, Boerhaar, Broekland van start gegaan. Organisator en kartrekker
is Showcorps Amicitia, die samen met een particuliere muziekeducatie aanbieder en met hulp van MNS
een opstartorkest buitenschools heeft opgezet. Acht kinderen kinderen spelen er nu op viool, cello,
koper en slagwerk. De groepslessen op het instrument worden afgewisseld met orkestrepetities.

De educatieve dienst van het Orkest van het Oosten
Het Orkest van het Oosten heeft een educatieve dienst die speciaal voor families, volwassenen en
basisscholen diverse activiteiten heeft ontwikkeld. Zo is er voor het basisonderwijs Het Raadselconcert
en het programma Musicus inde klas, Edu het eendje. Zie voor nog veel meer aanbod: www.ovho.nl

De tweede Ronde van Raalte
Op 30 januari start de 2e Ronde van Raalte, een samenwerking tussen Ralda, de PopRockFactory en St.
Caecilia. Kinderen maken in 10 lessen kennis met de verschillende verenigingen, muziekinstrumenten en
muziekstijlen (Wereldmuziek, Pop en Harmonie/Fanfare).
Info: https://www.facebook.com/Ronde-van-Raalte-138095426804562/
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