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Nieuws van het bestuur
Mutaties in bestuur KNMO
In de ALV van 25 november jl. is de vacature voor de functie van secretaris KNMO
weer ingevuld door de unanieme verkiezing van Karin den Otter-v.d. Velden.
In aanloop tot de officiële bestuursverkiezing liep Karin als kandidaat bestuurslid al
enkele maanden mee in de KNMO, waarbij ze actief was op het gebied van pr en
communicatie.
Penningmeester Henk de Bruin was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar. Hij
werd als dank voor zijn jarenlange inzet voor de amateurmuzieksector benoemd tot
erelid van de KNMO. Naar verwachting zal in het voorjaar 2018 een nieuwe
penningmeester worden benoemd.

KNMO Congres in 2018 op 1 december
We kijken terug op een zeer geslaagd congres,
dat op 25 november in Eemnes werd
gehouden. Samen leren en elkaar inspireren
was het thema. En dat is zeker gelukt.
Het volgende congres is op 1 december 2018.
Zet het vast in uw agenda!

Nieuws van de doelgroep blaasmuziek
Extra prijs NK solisten en ensembles blaasmuziek
'verzilverd'
Tijdens het NK op 7 oktober jl. zijn er dankzij de
medewerking van relaties van de KNMO weer
verschillende extra prijzen toegekend.
Een van deze prijzen was een masterclass
‘improviseren’, aangeboden door het Metropole
Orkest. Tijdens het KNMO-congres op 25
november jl. liet Rik Mol (trompettist bij het MO)
de jonge muzikanten Anna Jitske Jacobi, Mees
Hoebers en Sjors Uitjens zien en horen hoe je
als muzikant snel je speelstijl in lichte muziek kunt verbeteren, hoe je met de juiste
tips en voorbeelden in korte tijd heel grote stappen kunt maken en opvatting in je
spel krijgt. Het was een unieke sessie waarbij interactiviteit voorop stond. Voor
herhaling vatbaar!

Nieuws van de doelgroep Majorette & Twirl
NK Majorette 2017
Op 9 en 16 december jl. vonden in Meppel en Waalwijk de NK’s voor de majorettes
plaats. Met maar liefst ca. 150 optredens per wedstrijd waren het gezellige en
drukke dagen. Tijdens beide wedstrijden konden de deelnemers bij de Jeugd,
Junioren en Senioren zich kwalificeren voor de Champions Trophy 2018. Deze
internationale wedstrijd die samen met de Belgische zusterorganisatie VLAMO
wordt georganiseerd vindt plaats op 24 februari 2018 in Waalwijk. Kijk hier voor de
volledige uitslagen en foto’s van de NK’s.

NK twirl NBTA
Het NK twirl van de NBTA wordt gehouden op 13 en 14 januari 2018 in
Topsportcentrum Almere. Begin januari zal de programma indeling met
aanvangstijden etc. worden gepubliceerd op www.nbta.nl. Daar staan ook de
uitslagen van de voorronde NK Twirl 2017 die gehouden is op 25 en 26 november
en het NK Runner Up van 16 en 17 december jl.

Nieuws van de doelgroep SMP
NK’s SMP
Traditioneel worden in de eerste maanden van het jaar de NK’s van de doelgroep
Show, Mars en Percussie over de deelname in het voorgaande jaar gehouden.
Op 20 januari 2018 vindt in Wijchen het NK MMC 2017 plaats en op 3 februari 2018
in Assen het NK Concertslagwerk 2017. Kijk hier voor de wedstrijdprogramma’s en
de tijden.

Nieuws van de generieke commissie Educatie &
Jeugd
KNMO Kenniscentrum jeugd: jeugd.knmo.nl
Profielen
Deze maand uitgelicht, het profiel van: De Vriezenveense Harmonie.
De Vriezenveense Harmonie beschikt over een groot aantal vakdocenten, die de
complete opleiding verzorgen.
Summercamp concept groot succes
Ieder jaar organiseert de Vriezenveense Harmonie een
grootschalig Summercamp voor al haar
jeugdleden. Tijdens dit weekend wordt toegewerkt
naar een einduitvoering. Uiteraard gaat dit gepaard
met het nodige plezier en spelvormen. Lees hier
meer.
Heeft uw vereniging ook best practices op het gebied van jeugdbeleid- en opleiding,
deel deze dan en maak een profielpagina aan op http://jeugd.knmo.nl/.

NJHO in 2018
De projectgroep van het NJHO is hard aan het
werk voor 2018! Er wordt op dit moment
bekeken waar concerten gepland kunnen
worden. De volgende data liggen op dit
ogenblik min of meer vast. Deelnemers aan het
NJHO dienen bij alle repetities en concerten
aanwezig te zijn:




2 juni studiedag
15, 16, 17 juni repetitieweekend
22, 23, 24 juni opties voor concerten (met daaraan voorafgaand repetities).

Op 24 en/of 25 maart vinden nieuwe audities plaats. Wil je auditie doen? Meld je
dan aan via http://www.knmo.nl/njho/.

Uw vragen over auteursrecht beantwoord
De KNMO krijgt regelmatig vragen van verenigingen over auteursrecht. De komende
tijd zullen we in iedere nieuwsbrief in samenspraak met Buma aandacht besteden
aan een specifiek onderwerp op dit gebied.
Deze keer over de jaarlijkse opgave van gespeeld Buma-repertoire:
Jaarlijks worden muziekverenigingen benaderd om opgave te doen van de
gespeelde werken. Dit is in het belang van de componist/uitgever van wie de werken
worden gespeeld. Buma verdeelt de via de KNMO geïnde vergoedingen op basis
van de ontvangen opgaven van uitgevoerd repertoire zo goed mogelijk onder de
rechthebbenden. Dit geldt ook voor buitenlandse componisten. Buma heeft met
buitenlandse zusterorganisaties zgn. wederkerigheidscontracten afgesloten. Dit
houdt in dat bijvoorbeeld de vergoeding voor gespeelde werken van een Engelse
componist die is aangesloten bij de Engelse Buma, betaald wordt via Buma in
Nederland.

Méér Muziek in de Klas
Digitaal Componeren in de klas
Samen met Samsung Nederland heeft Méér Muziek in de Klas
het project Digitaal Componeren in de Klas gelanceerd.
Leerkrachten van groep 6, 7 en 8 kunnen hun klas nu aanmelden
om kans te maken op een workshop. In de workshop gaan
leerlingen aan de slag met het maken van een eigen ringtone en

de vijf beste ringtones dingen mee naar een bijzondere prijs! Kans maken?
Aanmelden kan tot en met 12 januari 2018.
Lees meer en meld je aan!

Het Kerst Muziekgala 23 december op tv
Wat was het een feest! Onlangs vond in Rotterdam Ahoy Het Kerst Muziekgala
2017 plaats. Deze muzikale kerstshow, met optredens van Anita Meyer, Ronnie
Flex, Roel van Velzen, Trijntje Oosterhuis en vele jonge talenten, was ook de finale
van Lang Leve de Muziek Show. Alle winnende klassen vormden samen de
Grootste Schoolband van Nederland (340 kinderen!) en sloten het gala spetterend
af met een optreden van onder andere eregast Koningin Maxima.
Zaterdag 23 december wordt Het Kerst Muziekgala uitgezonden om 20.28 uur op
NPO 1.

Blog van Koningin Maximá
Speciaal voor de gelegenheid heeft Koningin Maximá, erevoorzitter van het Platform
Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, een blog geschreven. Hierin staat de
Koningin stil bij wat we de afgelopen tijd samen in beweging hebben gebracht, hoe
blij zij is met die terechte aandacht voor muziekonderwijs en vertelt zij over de Lang
Leve de Muziek Shows en Het Kerst Muziekgala.
Lees de blog Crescendo

At the watergate - mei 2018 te Sneek
Van 8 tot en met 11 mei 2018 vindt in Sneek de 13e editie van het European Youth
Music Festival plaats. Dit festival heeft de toepasselijke naam ‘At the Watergate’
gekregen, naar de befaamde Sneker Waterpoort. Als onderdeel van LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018, promoot het festival de regionale
cultuur, de Friese identiteit en de ‘Mienskip’.
Tijdens ‘At the Watergate’ landen ca. 7.000 jonge musici uit 26 Europese landen die
tijdens Hemelvaart 2018 een kleine 1.000 concerten geven op 49 verschillende
podia in Sneek en omliggende plaatsen. Een bruisend event dat nog lang zal
rondzingen! Het programma omvat naast de optredens door jonge muzikanten een
grote openingsceremonie, een congres en randprogrammering i.s.m. het onderwijs.
Kijk voor meer informatie ook op de website van At the Watergate. Er kan nog
worden aangemeld voor deelname via het online aanmeldformulier.

KNMO bureau gesloten rondom kerst en oud en
nieuw
Het bureau van de KNMO is gesloten van 23 december tot en met 1 januari a.s.
Vanaf dinsdag 2 januari is het kantoor weer bereikbaar.

Inschrijving voor de tournee van 2018
ZomerOrkest Nederland geopend
ZomerOrkest Nederland (ZON) gaat in de zomer van 2018
weer op tournee door Nederland. Het orkest wordt jaarlijks
opnieuw samengesteld uit muzikanten in de leeftijd van 16
t/m 23 jaar. ZON speelt niet in de traditionele concertzalen
maar in de openlucht, op pleinen, terrassen en in parken.
De muzikanten laten enthousiast en met een knipoog
horen en zien hoe gaaf blaasmuziek is. De concertkleding
bestaat uit een korte broek en T-shirt.
Krijg je nu al zin om mee te doen? Kijk dan snel hier en
meld je aan. Dat kan tot 1 februari 2018. En vergeet niet
om ook je muziekvrienden te wijzen op deze leuke
zomeractiviteit!

Deadline voor volgende Klankwijzer
Op 6 februari 2018 verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. Aankondigingen
van activiteiten tussen 9 februari en 15 april 2018 worden uiterlijk MAANDAG 8
JANUARI 2018 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.

