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Nationale Kindermuziekweek 
De Nationale Kindermuziekweek is een nieuwe evenement dat jaarlijks in de maand april 
gaat plaatsvinden. Het zal een vergelijkbare uitstraling krijgen als bijvoorbeeld de  
Kinderboekenweek, maar dan helemaal in het teken van muziek. Naar muziek kijken, 
muziek voelen en muziek maken voor kinderen tot en met 12 jaar. De Kindermuziekweek 
zal voor de eerste keer een soft start maken van 5 t/m 14 april 2019. In 2020 is de grote lancering. 
 

Tien prachtconcerten achter de rug 
In de afgelopen maanden hebben er in Salland tien prachtige eindconcerten van de Leerorkesten plaats 
gevonden. De één in de hal van de school, de ander in een kerk, in een kulturhus of verzorgingshuis. Met 
heel veel vrolijke kinderen die zichtbaar genoten van het samen muziek maken. Ondertussen is de 
nieuwe serie Leerorkesten van start gegaan op 12 scholen. 
  

Voortgangsgesprekken met wethouders 
Het bestuur van Muziek Netwerk Salland heeft in de afgelopen maand twee voorgangsgesprekken 
gevoerd met wethouders uit de gemeente Olst-Wijhe en Raalte. Beiden waren zeer tevreden over de 
werkzaamheden die het Netwerk in hun gemeente uitvoert. Beide gemeentes dragen financieel bij  aan 
muziek binnen de school en/of doorstroomactiviteiten van binnen de school naar buiten de school. 
 

Muziek Maak Dag in Deventer 
Op zondag 3 februari werd in Deventer de eerste Muziek Maak Dag gehouden. Naar het idee van het 
Muziek Netwerk Salland, maar dan met muziekeducatieaanbieders uit de gemeente Deventer. Muziek 
Netwerk Salland stelde haar muziekinstrumenten die dag ter beschikking. De dag werd een groot succes. 
Rectificatie op vorige Nieuwsbrief: de Muziek Maak Middag in Olst-Wijhe werd aangeboden en bekostigd 
door ut Huus en uitgevoerd door het Muziek Netwerk. 
 

Showkorps Amicitia Boerhaar  
Showkorps Amicitia Boerhaar heeft een prachtig jubileum achter de rug. 100 jaar maar liefst. 
Gefeliciteerd! En dat werd gevierd, een weekend lang. Met gelukkig ook veel jeugd: de toekomst van de 
vereniging. Op naar de volgende 100 jaar!! 
 

Opstartorkest Wijhe-Boerhaar-Broekland weer van start 
Op 11 februari gaat het Opstartorkest Wijhe-Boerhaar-Broekland weer van start. Kinderen kunnen zich 
inschrijven voor diverse muziekinstrumenten en krijgen 3 weken les en daarna een orkestrepetitie. Het 
opstartorkest is een samenwerking tussen Showkorps Amicitia en de Wijhese Harmonie. 
 


