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Laat je inspireren op het KNMO congres
Zaterdag 25 november in Eemnes
De kracht van de KNMO is dat er gebruik gemaakt kan worden van de
expertise en ervaring die bij de verschillende doelgroepen aanwezig is. Door
deze met elkaar uit te wisselen kunnen de diverse sectoren elkaar versterken
en wordt de diversiteit binnen de KNMO beter zichtbaar gemaakt. Daarom is
het motto van het KNMO congres 2017 “samen leren en inspireren”. Alle
doelgroepen presenteren zich met inspirerende sessies die ook voor andere
doelgroepen interessant zijn. Zo kan iedereen nieuwe ideeën en inspiratie
opdoen. Dus zorg dat je deze dag niet mist en meld je snel aan via deze
link. Meer informatie over het dagprogramma en onderwerpen van het congres
vind je via de KNMO website:
Samen leren en inspireren.
Succes is een keuze!
De komende tijd zullen we ook informatie over het congres op Facebook
publiceren. Deel dit met je leden, vrienden, kennissen etc.

Nieuws van de doelgroep Blaasmuziek
Uitslag NK solisten en ensembles blaasmuziek 2017
De KNMO feliciteert alle deelnemers aan
dit NK, dat gehouden werd in Theater
Zuilen in Utrecht, van harte met het door
hen behaalde resultaat. Ook dit jaar waren
er dankzij de medewerking van diverse
externe partners weer diverse extra
prijzen te winnen, om de solisten te
stimuleren hun mooie hobby te blijven uitoefenen en zich daarin verder te
ontwikkelen.

De volledige uitslag met vermelding van de extra prijzen staat hier.

Concoursreglementen solistenconcoursen blaasmuziek
Het reglement voor solisten en ensembles blaasmuziek is door de doelgroep
blaasmuziek vernieuwd en bekrachtigd door het Algemeen Bestuur van de
KNMO. Het reglement (ingang schooljaar 2017/2018) kan hier worden
gedownload van de KNMO-website evenals het Reglement voor het NK
solisten en ensembles blaasmuziek 2018.

Metropole Orkest zet zich in voor blaasmuziek
Het Metropole Orkest heeft onlangs zijn
nieuwe project MOadventure
gepresenteerd. Hiermee wil het Metropole
Orkest amateurblaasorkesten helpen om
hun uitvoering van lichte muziek naar een
hoger niveau te tillen. De eerste fase van het project bestaat uit de lancering
van de app MOadventure voor iOS en Android. De gratis app stelt de
bladmuziek van 4 composities in verschillende niveaus beschikbaar voor
harmonie, fanfare en brassband. In korte filmpjes geven musici van het
Metropole Orkest workshops over de 4 composities. Via de app kan men ook
informatie krijgen over improvisatie, live workshops en samenspeeldagen. In de
afgelopen weken is de app al door diverse orkesten uitgeprobeerd. De
coaching wordt als inspirerend en motiverend ervaren en de amateur musici
blijken al heel snel verbetering in hun eigen spel te merken. Jan Geert Vierkant,
directeur van het Metropole Orkest: ‘Nederland telt naar schatting 2 miljoen

amateurmusici, waarvan zo’n 114.000 bij een blaasorkest spelen. Die
verenigingen spelen voor 50% pop en jazz repertoire terwijl de opleiding van
amateurmusici veelal gericht is op klassieke muziek. Met dit project wil het
Metropole Orkest zich inzetten voor de kwaliteitsontwikkeling van lichte muziek
in de amateursector en hoopt het een bijdrage te kunnen leveren aan de
maatschappelijk gezien waardevolle positie van de blaasorkesten.’
MOadventure is een samenwerking tussen het Metropole Orkest, de
Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en het Landelijk
Kenniscentrum Amateurkunst (LKCA) en wordt mede mogelijk gemaakt door
het Fonds voor Cultuurparticipatie.
App
De app MOadventure (gratis voor iOS, Android) bevat 4 arrangementen voor
brassband, harmonie en fanfare, in verschillende niveaus. Deze zijn door
orkesten via de app gratis op te vragen en te gebruiken. In de app vind je
clinics over de partijen, een metronoom en uitleg over de stukken. Benieuwd
wat dit project voor jouw vereniging kan betekenen? Vind hier meer informatie.

KNMO Award voor bijzondere initiatieven
De KNMO wil innovatie en creativiteit in de amateurmuzieksector stimuleren
door vernieuwende initiatieven te belonen. Bijzondere projecten,
grensverleggende ontwikkelingen of innovatieve concepten komen in
aanmerking voor de KNMO Award, waarvoor drie geldprijzen beschikbaar
worden gesteld. Het gaat bij de toekenning van de prijs vooral om vernieuwing.
Naast creativiteit (het ‘wat’) en artisticiteit (het ‘hoe’) is ook de impact van het
project een van de beoordelingscriteria.
Projecten kunnen nog worden aangemeld tot 1 januari 2018, dus laat deze
kans om een bijzonder project landelijk onder de aandacht te brengen niet
voorbij gaan. Lees hier meer informatie.

Nieuws van de doelgroep Show, Mars &
Percussie
Data Nederlandse Kampioenschappen, afsluiting
seizoen 2017
• NK MMC op zaterdag 20 januari 2018 in sportcentrum Arcus te Wijchen
Download hier het inschrijfformulier voor het NK MMC
• NK CS op zaterdag 3 februari 2018 in de Nieuwe Kolk te Assen
Download hier het inschrijfformulier voor het NK CS 2017

Het NK solisten/ensembles doelgroep SMP vindt plaats op zaterdag 16 juni
2018 in Den Durspherd te Berlicum.

Nieuws van de doelgroep Majorette & Twirl
Majorettenieuws
Zet onderstaande data alvast in je agenda en kom de deelnemers
aanmoedigen:
NK Majorette 2017 voor solisten, duo’s, ensembles, teams en groepen



op 9 december in Meppel (junioren en senioren) en
op 16 december in Waalwijk (jeugd).

Als je een NK ticket hebt gekregen dat recht geeft op deelname aan het NK,
dan kun je je hier aanmelden.

Twirlnieuws
En zet onderstaande data ook in je agenda en kom de deelnemers
aanmoedigen:




Op 25 en 26 november in Hoofddorp de NBTA voorronden voor de
Kampioenschappen
Op 16 en 17 december in Almere de NBTA Runner-Up
kampioenschappen
Op 13 en 14 januari 2018 in Almere de NBTA NK Twirl

Nieuws van de Generieke commissie Educatie
& Jeugd
KNMO Kenniscentrum jeugd: jeugd.knmo.nl
Profielen
Deze maand uitgelicht, het profiel van:
Harmonie Orkest Vleuten
Jeugd is al jaren een speerpunt binnen
het beleid van Harmonieorkest Vleuten.
Vanuit het muziekproject “Muziek is de
Basis!” stromen jaarlijks circa 15
leerlingen door. Zij gaan na afloop van het
project door met het volgen van muzieklessen en gaan door met samen muziek
maken in het E-orkest van HOV. Ervaring leert dat het zeer gemotiveerde
leerlingen betreft met eveneens gemotiveerde ouders. Lees hier meer.

Heeft uw vereniging ook best practices op het gebied van jeugdbeleid en opleiding en wilt u deze delen? Ga dan naar http://jeugd.knmo.nl/ en maak een
profielpagina aan.

Muziekmethode, projecten en lessen
Spelenderwijsorkest
Muziek, en vooral zélf muziek maken, draagt bij aan de ontwikkeling van
kinderen. Hoe sluit je aan bij de beleving van kinderen en hoe laat je hen
samenwerken? Waar haal je speelmateriaal vandaan, hoe organiseer je
optredens en hoe zorg je ervoor dat kinderen geboeid blijven?
Het Spelenderwijsorkest biedt je alle tools! De muziekmethode die hier onder
meer voor gebruikt wordt is 123ZING.

Geef dit door aan alle jeugdleden in je
vereniging!
Op 1 oktober is De Muziekwedstrijd weer van start gegaan, de leukste online
wedstrijd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Zij kunnen een zelfgemaakt muziekfilmpje insturen via de website of de gratis
app.
Kinderen kunnen meedoen met alle
soorten muziek en met ieder instrument,
zingen mag ook! Er worden iedere week
prijzen weggegeven en alle kinderen die
een filmpje insturen, mogen gratis naar de feestelijke prijsuitreiking in
Diergaarde Blijdorp op 17 februari 2018.
Filmpjes kunnen worden ingestuurd tot en met 7 januari 2018.

Uw vragen over auteursrecht beantwoord
De KNMO krijgt regelmatig vragen van
verenigingen over auteursrecht. Bijvoorbeeld “wat
valt er onder de collectieve overeenkomst, en wat
niet?”, “mogen wij een bestaand werk zomaar arrangeren en uitvoeren?”. De
komende tijd zullen we in iedere nieuwsbrief in samenspraak met Buma
aandacht besteden aan een specifiek onderwerp op dit gebied. Deze keer over
arrangementen:
Een amateurmuziekvereniging die een auteursrechtelijk beschermd muziekstuk
wil spelen of arrangeren heeft daar toestemming voor nodig van de
componist/tekstschrijver of uitgever (rechthebbenden). Als die toestemming

wordt verleend zal daarvoor een bedrag moeten worden betaald aan de
rechthebbenden. Het arrangement mag alleen worden uitgevoerd door de
muziekvereniging die de toestemming heeft aangevraagd. Uitgeven van het
arrangement mag alleen met toestemming van de rechthebbenden. Dit geldt
ook voor het spelen op een repetitie.
Het kan een hele zoektocht zijn wie de rechthebbende is, de website
www.bumastemra.nl kan hierover informatie geven. Ga daar naar
catalogus, daar staan 2 miljoen stukken vermeld met de naam van de
rechthebbenden.

Het Peeltoernooi 2018 wordt gehouden in de weekenden van 16-17-23 en 24
juni 2018 in zalencentrum D’n Binger in Meijel.
Juryleden zijn Henk Mennens (slagwerkorkesten) en Rob Goorhuis ( Hafabraorkesten).
Het is tevens mogelijk voor Hafabra-orkesten deel te nemen in de
Festivaldivisie.
Zaterdag 16 juni wordt in samenwerking met de LBT het 2e Music
Entertainment Contest gehouden.
Voor verdere informatie en de mogelijkheid tot inschrijven zie:
www.peeltoernooi.nl.

Maak je club rijker
Doe mee met de collecte,
spek de clubkas en
verdien extra speelplezier
Van maandag 5 t/m
zaterdag 10 maart 2018 is
de Jantje Beton Collecte.
Dan gaan ruim 40.000
vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen zodat meer kinderen kunnen
spelen. Bovendien kunnen collectanten hun eigen jeugdvereniging flink
helpen, omdat 50% van de opbrengst naar de eigen clubkas gaat.Hoe geef ik
mijn club op en waar vind ik meer informatie? Kijk voor meer informatie op
jantjebeton.nl/collecte.

Cursussen
MBGF Tamboer-maître Opleiding 2018
Naar aanleiding van het succes van de tamboer-maître opleiding nieuwe stijl
zal op 6 januari 2018 opnieuw een opleiding van start gaan.
De opleiding is volgens een modulair systeem ingericht en bestaat uit de
volgende onderdelen: 1. Basis Exercitie; 2. Instructeur basisexercitie; 3.
Stokhoudingen en stoktekens; 4. Takteren en dirigeren; 5. Muziek tijdens
feestdagen en herdenkingen.
Download hier meer informatie over deze cursus.

Tamboer-maître cursus 2018 BBM
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) start op 13 januari 2018
een tamboer-maître-cursus o.l.v. Corné Pas, tamboer-maître bij het ministerie
van defensie.
De cursus bestaat uit 6 lessen van 5 uur. Iedere les wordt er 2,5 à 3 uur aan
theorie besteed, de resterende tijd is praktijk. Alle lessen starten om 13.00 uur
en eindigen om 18.00 uur en worden gegeven in sporthal de Slagen te
Waalwijk. Daar vindt ook het examen plaats.
De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een tamboer-maître stok.
Inschrijven kan hier via de website van de BBM.

Basisopleiding Hafabra- en
Slagwerkdirigenten BvOI
Na een succesvolle eerste cursus (2014 – 2017)
start De Bond van Orkestdirigenten en
Instructeurs (BvOI) in januari 2018 met twee
opleidingen:
De Basisopleiding Dirigent Hafabra-orkesten en
De Basisopleiding Ongestemd en Gestemd
Slagwerkensembles.
Tijdens deze driejarige opleiding wordt een breed
pakket aangeboden met theorievakken,
praktijklessen en -stages. De opleiding wordt
afgesloten met een openbaar eindexamen. De
aan de opleiding verbonden docenten zijn: Chris
Derikx en Jan Bosveld (hafabra) en Anno Appelo (slagwerk).

Kijk voor meer informatie op www.bvodi.nl, daar is ook het inschrijfformulier
voor de basisopleidingen te vinden.

Deadline voor volgende Klankwijzer
Op 12 december verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer.
Aankondigingen van activiteiten tussen 14 december 2017 en 11 februari
2018 worden uiterlijk MAANDAG 13 NOVEMBER 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.
Uw persbericht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten: datum,
locatie, aanvangstijd, namen van de uitvoerende verenigingen, uit te voeren
werken, verkrijgbaarheid van toegangskaarten en verdere bijzonderheden
(bijvoorbeeld gastsolisten, cross-overs, premières, speciale aanleiding etc.).
Ook ander verenigingsnieuws is welkom. Flyers, posters of logo’s worden niet
geplaatst. U mag wel een foto meesturen (plaatsing afhankelijk van
beschikbare ruimte).
Bovengenoemde deadlines gelden alleen voor aankondigingen van activiteiten
en korte verenigingsberichten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer
redactionele aandacht verdienen, is het raadzaam in een zo vroeg mogelijk
stadium contact op te nemen met de redactie. Bijvoorbeeld bijzondere
concerten of projecten, verenigingsjubilea (alleen jubilea deelbaar door 25) en
activiteiten en initiatieven die als voorbeeld en inspiratiebron kunnen dienen
voor andere verenigingen. Zoals succesvolle wervingscampagnes,
schoolmuziekprojecten, vernieuwende bestuursstructuren, innovatieve
samenwerkingsverbanden met muziek- en basisscholen of geslaagde
sponsoracties. Ook themadagen, discussiebijeenkomsten, lezingen en
congressen leveren vaak leerzame en interessante artikelen op. Geef tijdig
door wanneer deze gehouden worden.

KNMO
U ontvangt deze e-mail in verband met de relatie die u heeft met de KNMO, respectievelijk één
van de aangesloten bonden.
KNMO

Ganzenmarkt 6
Utrecht, 3512 GD
Netherlands
Add us to your address book
secretaris@ulto.nl uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

