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Muziekimpulsregeling langer open, laatste kans om aan te vragen
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft besloten om de regeling Muziekimpuls langer
open te stellen en daarnaast meer geld voor de regeling beschikbaar te stellen. Scholen
krijgen nu tot 29 juni de tijd om aan te vragen (allerlaatste mogelijkheid). Via de regeling krijgen scholen
een flink bedrag om een impuls aan hun muziekonderwijs te geven. Dat geld kunnen zij over drie jaar
uitspreiden en gebruiken voor allerlei muziekprojecten, trainingen, leerorkesten, etc. De regeling moet
samen met een cultuurpartner aangevraagd worden. Muziek Netwerk is voor 26 scholen in deze regio de
cultuurpartner. Nog geen Muziekimpuls aangevraagd en toch benieuwd naar de mogelijkheden die de
regeling uw school biedt? Neem gerust contact op met onze projectleider Karin Köster, 06 36157855

Nieuwe website Muziek Netwerk Salland
Daar is die dan! De nieuwe website van Muziek Netwerk Salland. Met een beter beeld van alle
activiteiten die het netwerk ontplooit, zowel binnen de school als buiten de school. Daarnaast een goed
overzicht van de samenwerkingspartners, de docenten die binnen het Netwerk werken en de leuke
reacties die het Netwerk binnen krijgt naar aanleiding van haar werk. Benieuwd?
www.muzieknetwerksalland.nl

Mooie resultaten in Heino, Boerhaar en Raalte
In Heino, Boerhaar en Raalte zijn drie initiatieven genomen door de muziekverenigingen om een
tussenvorm (tussen leerorkest en eigen muziekvereniging) te bieden. Twee Opstartorkesten en de Ronde
van Raalte. Succesvolle initiatieven want zij zorgen voor een betere doorstroom van binnenschools
musiceren naar lid worden van een muziekvereniging of les nemen op muziekles. Hulde voor de
initiatiefnemers!

Esmoreit volgde als eerste de cursus: Hoe geef ik ook al weer een leuke
muziekles
Op de Esmoreit in Luttenberg kregen de leerkrachten de nieuw ontwikkelde cursus: Hoe geef ik ook al
weer een leuke muziekles. De cursus wordt aangeboden in het kader van de Muziekimpuls en uitgevoerd
door Judith Noordman, vakdocent muziek op school van het Muziek Netwerk Salland. Onderdelen waren
zang, gebruik van muziekinstrumenten, ritme, noten, moderne toepassingen in de muziek en nog veel
meer. De cursus is vooral praktisch en werd vol lof en enthousiasme ontvangen door de leerkrachten. De
cursus zal volgend jaar op veel scholen binnen Salland worden gegeven.

Muziek maak Middag in Olst en in Wijhe in voorbereiding
Voortbordurend op het succes van de Muziek Maak Middag in Raalte worden er in het najaar ook twee
Muziek Maak Middagen gehouden in Olst en in Wijhe. Muziek Netwerk Salland is benadersd met de
vraag de organisatie op zich te nemen. Momenteel wordt het plan geschreven en fondsen geworven.
Binnenkort worden alle muziekverenigingen en muzieklespraktijken benaderd. De middagen worden in
oktober gehouden in het Holstohus in Olst en de Capellenborg in Wijhe.
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier

