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Nieuw: Ronde van Olst van start
In Olst is dit najaar de Ronde van Olst van start gegaan. Een prachtige gelegenheid voor kinderen
om kennis te maken met de diversiteit van de Olster Harmonie en Muziekschool Olst-Wijhe. De kinderen
spelen 3 weken met de Harmonie mee, hebben 3 weken klassieke muziekles van de Muziekschool op
diverse instrumenten, spelen 3 weken met de Slagwerkgroep mee en vormen 3 weken een popband van
de Muziekschool. Het geheel wordt afgelsoten met een concert.

Record aantal leerorkesten
Dit schooljaar verzorgt Muziek Netwerk Salland op maar liefst 22 scholen in Salland een leerorkest. Naast
alle scholen waar al een leerorkest was zijn de Gouden Emmer in Heino, de Bosschool in Wesepe en de
Kwintijn in Raalte nu ook aangehaakt. De muziekdocenten hebben in de zomer veel tijd besteed aan een
nieuw uitdagend repertoire, bestaande uit kinderliedjes, wereldmuziek, klassiek en popmuziek.

Opstellen Bestuurlijk Kader
De Provincie Overijssel is druk doende een Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs op te stellen met de
titel: Toekomst Cultuureducatie: die maken we samen! In 8 stappen wordt er gewerkt van een Landelijk
kader naar een Lokale uitwerking, waarin scholen en culturele partners een grote rol spelen. Meer
weten? Zie: www.rijnbrink.nl/images/20181004_Inspiratiemagazine_BK.pdf

Nieuwe trainingen Leerlijn Thematisch Muziekonderwijs
Zeven nieuwe scholen gaan gebruik maken van de Leerlijn Thematisch Muziekonderwijs. Speciaal voor
hen organiseert de Katholieke Pabo Zwolle, samen met MNS, een training. Ook scholen die reeds werken
met de Leerlijn, maar toch nog nieuwe leerkrachten hebben die aan de training willen meedoen zijn van
harte uitgenodigd. Een mailtje hierover werd naar de scholen verstuurd.

Muziek Maak Middagen in Olst en in Wijhe
In oktober werden in Olst en in Wijhe twee Muziek Maak Middagen georganiseerd. De middagen werden
door het Muziek Netwerk georganiseerd in samenwerking met de Olster Harmonie, Wijhese Harmonie,
Showkorps Amicitia, Popschool Olst-Wijhe, Muziekschool Olst-Wijhe, Gitaarschool en zelfstandige
muziekpraktijken. Tijdens de middagen was er een ruime keuze aan workshops en optredens die bezocht
konden worden.

Meedoe-concert-Broer!
Het Orkest van het Oosten doet ook in Zwolle in 2019 weer een interactief concert met groep 5, 6 en 7!
Alles wat normaal niet gebruikelijk is tijdens een klassiek concert mag nu juist wel! Opstaan om een wave
te maken. Luid klappen op je benen, buik en dijen. Dansjes doen en spreekkoren aanheffen. Sterker nog:
al deze actie wordt juist voorgeschreven! Zie voor meer info en aanmelden:
https://www.ovho.nl/programmas/meedoe-concert-broer/1461568139/?nrm=y
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