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Geen Leerorkesten maar Proeftuinen 
In deze tijd waarin alles wat anders is dan normaal heeft het bestuur van het Muziek Netwerk Salland 
moeten besluiten, in ieder geval tot eind januari 2021, geen Leerorkesten (met zang en volle 
orkestrepetities) uit te voeren. Daarvoor in de plaats zijn Muzikale Proeftuinen gekomen. Bij een 
Proeftuin krijgen de leerlingen 3 oriëntatielessen en kiezen daarna 2 instrumenten uit. Op beide 
instrumenten wordt zes weken achter elkaar gespeeld. De Proeftuin wordt afgesloten met een concert 
per instrumentengroep op school.  
In verband met Covid-19 wordt er dit jaar geen koper geblazen. Daarvoor in de plaats nemen de 
vrijwilligers keyboards mee naar de school. 
Op dit moment vinden de Proeftuinen plaats op de Bosschool, Sancta Maria, de Horizon, de Dolfijn, de 
Gouden Emmer, de Kwintijn, de Bernadetteschool en de Jozefschool in Wijhe. 
 

Drie scholen kregen een workshop grafische partituur 
Omdat voor de zomer de Leerorkesten abrupt stopten hebben we op verzoek op de Esmoreit, de 
Matzerschool en de PWA aan alle groepen een workshop grafische partituur gegeven. Met zes 
muziekdocenten gingen de leerlingen aan de gang om op eigen meegebrachte ‘instrumenten’ 
muziekstukken te componeren. Dit werd grafisch weergegeven op behangpapier, waarna ieder groepje 
het gemaakte muziekstuk uitvoerde. Deze kleine concertjes werden gefilmd en gemonteerd tot een 
leuke klassenfilm. 
 

Nieuwe stalling en grotere ruimte voor instrumenten en administratie 
De aanhangwagens met instrumenten die door het Muziek Netwerk worden gebruikt staan opgeslagen 
in een stalling bij het gebouw de Klanken in Raalte. De stalling was aan vernieuwing toe. Een aantal 
vrijwilligers zijn de afgelopen weken druk geweest om de stalling geheel zelf op te bouwen. En dat is heel 
erg goed gelukt! Daarnaast is ook de ruimte voor de instrumenten en de vrijwilligersadministratie in de 
Klanken uitgebreid. Door de vele muziekinstrumenten die aan MNS geschonken worden was het oude 
hok te klein geworden. 
Een groot DANK JE WEL aan alle vrijwilligers die hiervoor vrijwillig de handen uit de mouwen staken! 
 

Projectleider bezoekt alle verengingen 
De projectleider van MNS bezoekt in deze maanden alle muziekverenigingen in de gemeenten Raalte en 
Olst-Wijhe om te kijken hoe de aansluiting van binnenschools op buitenschools musiceren verbeterd kan 
worden. Tevens wordt het aanbod van MNS doorgenomen, wordt er gekeken naar wensen en 
mogelijkheden voor lokale AMV en vernieuwende buitenschoolse projecten doorgesproken. 
 

Citaten over muziek 
Op zoek naar mooie citaten over muziek? Kijk dan eens op www.citaten.net. Je vindt er een keur aan 
wijze woorden. Zoals deze van Hans Christian Andersen: ‘Waar woorden tekort schieten spreekt de 
muziek.’ 

http://www.citaten.net/

