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Is muziek jouw passie en ben je aan een
uitdaging toe?
En bespeel je een instrument uit de harmoniebezetting, harp, cello,
contrabas of piano?
Doe dan mee met het Nationaal Jeugd Harmonie
Orkest tijdens de NJHO-Xperience op 16
september a.s. Op deze dag kun je vrijblijvend
ervaren hoe het is om samen met andere
muzikanten van 15 t/m 30 jaar te spelen in een
groot landelijk jeugdorkest. En wie weet maak je
dan vanaf het najaar met andere getalenteerde leeftijdsgenoten echt deel uit
van het NJHO!
Kijk snel hier voor meer informatie.

Nog geen vakantie geboekt en op zoek naar

muzikale ontspanning?
Kom dan met KNMO-korting naar het WASBE International Symphonic Wind
Band Festival in Utrecht.
Het bruist van de blaasmuziek deze zomer in Utrecht! Het WASBE
International Symphonic Wind Band Festival strijkt neer van zaterdag 15 t/m
zondag 23 juli.
De crème de la crème van de internationale harmonie- en fanfareorkesten
verzorgt concerten in TivoliVredenburg en in de Utrechtse openlucht.
Omdat KNMO partner is in dit festival ontvangen leden van bij de KNMO
aangesloten muziekverenigingen 5 euro korting
op de toegangsprijs.
De korting wordt automatisch verrekend wanneer
je boekt met deze actiecode: knmo
Boek met korting
Kaarten vanaf € 15,- kaartverkoop via
TivoliVredenburg.
Actiecode: knmo
Kijk voor het complete programma op:
www.wasbe2017.com
Volg op Facebook: @wasbe2017

Kom naar de brainstormbijeenkomst voor
jeugd mars- en showkorpsen
De doelgroep SMP nodigt alle bestuurders, instructeurs en stafmedewerkers
van jeugd mars- en showkorpsen uit om op zaterdagmiddag 16 september in
Eemnes mee te denken over de organisatie en invulling van een Jeugddag
voor deze sector, waarop behalve het Nederlands Kampioenschap voor
jeugdkorpsen ook andere voor de jeugd interessante onderwerpen en
gezamenlijke activiteiten aan de orde zullen komen.
Locatie: Hotel De Witte Bergen, Rijksweg A1 in Eemnes. Ontvangst vanaf
13.00 uur, het programma duurt van 13.30 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte
welkom, aanmelden kan via info@knmo.nl.

Op zoek naar een nieuwe dirigent, instructeur
of instructrice?
De KNMO helpt verenigingen alvast een beetje op weg met een nieuwe

service! Vanaf heden is het mogelijk om een vacature te plaatsen op de
website van de KNMO, waardoor deze onder de aandacht wordt gebracht van
een breed publiek.
Maak gebruik van deze service, via de volgende link:
http://www.knmo.nl/dirigent-vacature-plaatsen/.

Méér Muziek in de Klas? Kom in actie!
Het blijkt dat er nog steeds verenigingsbesturen en verenigingsopleiders zijn
die Méér Muziek in de Klas niet kennen, en dus niet weten dat hun vereniging
hier ook actief aan bij kan dragen, samen met een school in de eigen
omgeving. Kom in actie en help mee dit platform van Méér Muziek in de Klas
uit te bouwen tot dé digitale ontmoetingsplaats voor koren, orkesten,
verenigingen, educatieve diensten, conservatoria, PABO’s en basisscholen.
Kijk op https://www.meermuziekindeklas.nl/muziekdocent.

Zomerspecial Klankwijzer online
Voor degenen die hun zomervakantie niet doorbrengen bij het WMC in
Kerkrade of bijvoorbeeld de activiteiten rondom de WASBE-conferentie in
Utrecht is de zomerspecial van Klankwijzer een uitgelezen kans om toch op de
hoogte te blijven van wat er in onze sector allemaal speelt. De zomerspecial is
hier te vinden.

Deadline voor de volgende Klankwijzer
Op 5 september verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer.
Aankondigingen van activiteiten tussen 8 september en 22 oktober worden
uiterlijk MAANDAG 7 AUGUSTUS bij de redactie verwacht. Deze deadline
geldt voor korte aankondigingen van concerten, evenementen, workshops,
clinics, concoursen, themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips
over bijzondere activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in
een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie.
Aanlevering van redactionele berichten en tips uitsluitend via:
redactie@klankwijzer.nl.

Een heel fijne zomervakantie gewenst
Het verenigingsleven ligt de komende weken even stil of staat op een wat lager
pitje.
Tijd voor velen om vakantie te houden en weer even op te laden.
Bestuur en medewerkers van de KNMO wensen iedereen een goede zomer
toe en daarna een frisse start van een fantastisch nieuw muzikaal seizoen!

Vakantieperiode KNMObureau
Tijdens de zomervakantie kan het
KNMO-bureau telefonisch soms
wat minder bereikbaar zijn. Op
donderdag 27 juli en donderdag 3
augustus is het kantoor gesloten
en dus telefonisch niet bereikbaar.
E-mailberichten worden de
dag daarop weer gelezen.
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