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Programma KNMO congres binnenkort op
hoofdlijnen bekend
Dit jaar wordt het KNMO Congres georganiseerd op zaterdag 25 november in
Eemnes. Een werkgroep o.l.v. projectleider/dagvoorzitter Paul Doop is druk bezig
met de organisatie van deze dag. Omdat het congres bestemd is voor alle
doelgroepen/sectoren van de KNMO is iedere sector vertegenwoordigd in de
werkgroep. We stellen de werkgroepleden graag even voor:




Johan Jansen - Blaasmuziek
Jan Siers - FASO
Dorrie Besouw - Educatie & Jeugdbeleid








Michel Dijkman - PR & communicatie
Hans van den Broek - NBTA/Majorette & Twirl
Wibrand van Norel - Percussie
Jaap van Waveren - Mars + administratieve organisatie/financiën
Paul Doop - Show + projectleider/dagvoorzitter
Erik Kobes - Namens DB verantwoordelijk voor het congres

Thema van het KNMO congres 2017 is “Met elkaar Leren en Inspireren”, met als
doel het bewerkstelligen van kruisbestuiving tussen de verschillende doelgroepen en
werkvelden.
De werkgroep legt op dit moment de laatste hand aan een aansprekend programma,
met behalve interessante “algemene” onderwerpen ook diverse specifieke doelgroep
onderwerpen die bovendien andere doelgroepen kunnen inspireren. Dat is
uiteindelijk de kracht van de KNMO: samen sterker door samen leren en elkaar
inspireren.
Hou deze dag dus vrij in je agenda! Binnenkort
wordt het programma via de KNMO website en
social media bekend gemaakt en kan iedereen
zich aanmelden.
Het KNMO Congres vindt plaats op zaterdag 25
november in Hotel De Witte Bergen (Van der
Valk), Rijksweg 2A,
3755 MV EEMNES.
Tot ziens op 25 november in Eemnes!

Tamboer-maître dag 2017 in Ahoy!
In navolging van eerdere geslaagde tamboer-maître dagen organiseren het
stichtingsbestuur van de Nationale Taptoe, ook bekend als “ The Netherlands
Military Tattoo”, de Muziekbond Gelderland Flevoland en de tamboer-maîtres van de
Nederlandse krijgsmacht weer een speciale tamboermaîtredag.
Op zaterdag 30 september 2017 worden de
deelnemers ontvangen in Ahoy Rotterdam.
Het ochtendprogramma start om 09.00 uur en wordt
verzorgd door deelnemende (buitenlandse) tamboermaîtres. Na de aansluitende lunch zijn de deelnemers te gast bij de Stichting
Nationale Taptoe en bezoekt men uiteraard de taptoe. Tussendoor is er voldoende
gelegenheid om de diverse stands te bezoeken. Het evenement wordt op
nadrukkelijk verzoek van de Nederlandse militaire tamboer-maîtres georganiseerd
om de band tussen de militaire orkesten en de mars- en showorkesten in Nederland

te versterken.
Deelname aan de clinic is mogelijk voor alle personen die als tamboer-maître bij een
orkest actief zijn. Het is uiteraard ook mogelijk om als toeschouwer de clinic bij te
wonen en aansluitend de taptoe te bezoeken. Klik hier voor meer informatie over
deelname.
NB. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 16 september 2017 (betaling moet voor die
datum zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de taptoe).

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.
Daarom worden nadrukkelijk alle geledingen van de KNMO uitgedaagd om deel te
nemen aan de KNMO-Award. Gekeken wordt naar de beleving bij publiek en
muzikanten en of de interactie en communicatie die van de activiteit uitgaat een
blijvend effect heeft. Alle voorstellen worden door de jury besproken en gewogen,
drie inzendingen gaan door naar de finaleronde. Deze drie worden door de jury
bezocht en in de praktijk bekeken. De einduitslag volgt tijdens het KNMO Congres in
november 2018.
Aanmelden van projecten voor de eerste KNMO Award kan tot 1 januari 2018, door
het indienen van een projectplan of een gedetailleerde omschrijving van het project
via: info@knmo.nl onder vermelding van “KNMO Award”.
Het project moet voldoende duidelijk zijn omschreven, zodat de jury kan komen tot
een eerste beoordeling.
Er moet in elk geval vermeld zijn:
• Titel van het project
• Vereniging die het project organiseert
• Tijdstip(pen) waarop het project wordt uitgevoerd
• Een samenvatting van het project op max. 1 A4 (ca. 500 woorden)
• Een motivatie van het project (wat ga je doen, waarom doe je het en
hoe ga je het doen?) op max. 1 A4
• Een motivatie waarom het project vernieuwend is op max. 1 A4
• De doelgroep van het project (voor wie doe je het?)
• Een globale begroting (uitgaven/inkomsten) op max. 1 A4

Meer informatie via de KNMO-website.

KNMO zoekt student HBO communicatie voor
stage- of afstudeeropdracht
De KNMO wil het imago van de instrumentale amateurmuziek verbeteren. Heb jij
(veel) affiniteit met muziek en wil jij ons komen helpen? Je kunt voor een deel zelf
invulling geven aan de opdracht. De centrale vraag en deelvragen bepalen we in
overleg met jou.
Hier lees je meer informatie. Heb je interesse, neem dan snel contact met ons op.

NJHO van start met concert tijdens
HRFSTWND-serie
Op 16 september zal een orkest bestaande uit ca. 70 jonge muzikanten van start
gaan met repetities voor het HRFSTWND-project van het heropgerichte Nationaal
Jeugd Harmonie Orkest (NJHO). Na een repetitieweekend in oktober treedt het
NJHO op in het vernieuwde Musis Sacrum in Arnhem.
Het concert, op 29 oktober, aanvang om 15:30 uur, staat o.l.v.
dirigent Jos Schroevers. Als solist treedt
Céleste Zewald op klarinet op. Tijdens het HRFSTWNDconcert treedt naast het NJHO ook de Philips Harmonie Eindhoven op o.l.v. Matty
Cilissen.
Het concert van het NJHO wordt mede mogelijk gemaakt door
een bijdrage van het VSB-fonds.

Nieuws van de doelgroep blaasmuziek
Kom genieten bij het NK voor solisten en ensembles blaasmuziek
2017
De KNMO organiseert op zaterdag 7 oktober in Theater Zuilen het Nederlands
Kampioenschap voor solisten en ensembles voor blaasinstrumenten. Aan dit
kampioenschap doen de beste jonge, talentvolle amateur
blaasmuzikanten uit heel Nederland mee. Zij wisten zich te
plaatsen doordat zij in hun regio kampioen zijn geworden. In
zes verschillende divisies (niveaus) gaan zij de muzikale strijd
aan om het Nederlands Kampioenschap. Vijfenveertig

muzikanten zullen met hun optredens als solist of ensemble weer zorgen voor een
mooie muzikale dag.
Behalve voor de kampioenstitels zullen zij strijden om diverse (educatieve) prijzen
die dit jaar weer door verschillende relaties van de KNMO beschikbaar worden
gesteld.
Het NK begint ’s ochtends om 10.00 uur, het middagprogramma start om 13.00 uur.
Het volledige programma is binnenkort hier te vinden.

Nieuws van de doelgroep Show, Mars en
Percussie (SMP)
Denk mee over de toekomst van de jeugd mars- en showsector
Het kernteam SMP organiseert op zaterdagmiddag 16 september een bijeenkomst
voor bestuurders, instructeurs en stafmedewerkers van de jeugd mars- en
showkorpsen in Nederland om mee te denken over de toekomst en de invulling van
een Jeugddag voor deze sector. Een dag met een Nederlands Kampioenschap voor
jeugdkorpsen, maar ook andere voor jongeren interessante activiteiten. Mensen uit
de gehele sector SMP worden hiervoor van harte uitgenodigd, maar vooral ook een
afvaardiging van de jeugdorkesten die hebben deelgenomen aan de
zomerwedstrijden op de onderdelen mars, marsparade of show.
De brainstormmiddag vindt plaats in Hotel De Witte Bergen, Rijksweg A1 in
Eemnes.
Programma: Vanaf 13.00 uur ontvangst, brainstorm van 13.30 tot 16.00 uur. Meer
informatie staat hier. Meld je nu aan via info@knmo.nl!

Cees Beerens neemt afscheid als voorzitter SMP
Na rijp beraad heeft Cees Beerens, vanaf de start van de KNMO in 2014 voorzitter
van de sector SMP, moeten besluiten deze taak vanwege zakelijke beslommeringen
met onmiddellijke ingang neer te leggen. Door tijdnood is hij niet in staat zijn
voorzitterschap op een voor hem bevredigende wijze te blijven doen.
De KNMO, de doelgroep SMP en de leden van de technische commissie zijn Cees
veel dank verschuldigd voor alles wat hij in de afgelopen jaren gedaan en bereikt
heeft. Maar er moet nog veel werk gedaan worden voor deze dynamische sector.
Enthousiaste (jonge) mensen uit de sector SMP die tijd vrij willen en kunnen maken
om hier actief aan bij te dragen, kunnen zich melden via info@knmo.nl.
Lees het persbericht hier.

Uitslag NK solisten en ensembles
doelgroep SMP
De KNMO feliciteert alle deelnemers aan dit NK, dat
werd gehouden op 17 juni 2017 in Heel, van harte met

het door hen behaalde resultaat.
In Klankwijzer 5 zijn per abuis de uitslagen van het NK van vorig jaar geplaatst. Dit
zal in de volgende editie worden gerectificeerd. De juiste uitslag vind je hier.

Nieuws van de commissie blaaskapellen
3. Fest der Blasmusik in Steenwijk
Na twee zeer succesvol verlopen festivals vindt op 28 oktober het 3. Fest der
Blasmusik plaats in Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk, georganiseerd door
Theater De Meenthe met ondersteuning van de KNMO commissie blaaskapellen.
Vanaf 11.00 uur zullen op vijf podia tegelijk wisselend twintig blaaskapellen twee
keer 30 minuten optreden en kan het publiek steeds van optreden naar optreden
lopen.
De kapellen komen behalve uit Noord en Oost Nederland ook uit het midden van het
land en Duitsland. Hun repertoire bestaat uit Egerländer, Böhmische, Mährische en
Oberkräiner blaasmuziek.
Het Fest is vooral een “Treffen” van muzikanten en liefhebbers van deze
blaasmuziekstijlen die van elkaars muziek leren en genieten.
Vanaf 17.45 uur zullen Die Neuen Oberkräiner uit Gronau optreden in de foyer.
Om 19.00 uur speelt de Bonkenbargkapel uit Oldenzaal in de Evenementenhal
voorafgaande aan de Tsjechische topkapel TUFARANKA, die vanaf 20.15 uur
gedurende de avond zal optreden.
In het theater kunnen muzikanten en toehoorders genieten van passende hapjes en
drankjes en vanaf 18.00 uur is er voor de liefhebbers een koud/warm buffet.
Hiervoor kan evenals voor toegangskaarten gereserveerd worden via de site van het
theater.
Inlichtingen www.demeenthe.nl , t 0521-514004 of benraterink@gmail.com,
t 0599-564938. Download hier de flyer.

Jeugdblaaskapel Noord Nederland
Ondanks de groeiende belangstelling voor de blaasmuziek bij zowel muzikanten als
toehoorders zijn er bij veel kapellen nog weinig jeugdige muzikanten te zien.
De ambassadeurs Blaaskapellen Noord en de directeur van De Meenthe Steenwijk
hebben daarom een initiatief genomen dat er toe moet leiden dat er meer jongeren
worden betrokken bij de blaaskapellen en interesse krijgen voor deze prachtige
muziek. Dit in navolging van het initiatief in Zuid-Nederland waar vorig jaar de
jeugdblaaskapel “Junge Freunde” is opgericht.
Met enthousiaste medewerking van dirigent Alfred Willering en leden van het Drents
Jeugdorkest, waren er binnen korte tijd voldoende leden om een jeugdblaaskapel te
vormen. Aan de muzikanten werd gevraagd hun voorkeur voor het repertoire op te
geven. De ervaren kapelmeester in de Böhmische en Mährische Blaasmuziek Jan
Dijsselhof (o.a. kapelmeester van de Eschländerkapel uit Hellendoorn), werd bereid

gevonden de jeugdkapel te leiden. Na de kennismakingsbijeenkomst op 1
september heeft de kapel twee dagen gerepeteerd en zich de muziek volledig eigen
gemaakt. Tijdens het 3. Fest der Blasmusik op 28 oktober zal de jeugdkapel onder
de naam “Jeugdkapel Noord Nederland” voor de eerste keer optreden. De
organisatie hoopt dat dit het geslaagde begin zal zijn van meerdere optredens.
De Commissie Blaaskapellen van de KNMO is erg blij met de samenwerking met het
Drents Jeugdorkest. Immers, de leden in de leeftijd van 14 – 30 jaar kunnen in de 24
muziekverenigingen uit Noord Nederland waaruit ze afkomstig zijn fungeren als
promotor van de blaaskapellenmuziek en zo bijdragen aan het werven van meer
jeugd en publiek voor deze sector.
Inlichtingen: Benraterink@gmail.com, t 0599-564938.

Nieuws van de doelgroep majorette en twirl
Majorettenieuws
Op 9 en 16 december 2017 wordt namens de KNMO het NK Majorette 2017
georganiseerd voor solisten, duo’s, ensembles, teams en groepen. Op 9 december
vindt het kampioenschap voor de junioren en senioren
plaats in Meppel en op
16 december het kampioenschap voor de jeugd in
Waalwijk. De top 3 van elke provincie/regio strijdt in
december om de Nederlandse titels mits men de
plaatsingsscore hiervoor heeft gehaald.
Daarnaast wordt op het NK bepaald wie Nederland
gaat vertegenwoordigen op de Champions Trophy. Hiervoor geldt dat de top 3 per
leeftijdscategorie mag deelnemen.Onderdelen: Artistiek Programma,
Showtwirl/EC/PC.
Op zaterdag 24 februari 2018 vindt in De Slagen in Waalwijk de Champions Trophy
voor de zesde maal plaats. Het kernteam majorette van de KNMO organiseert deze
wedstrijd afwisselend met de Belgische zusterorganisatie VLAMO. Deelnemers
kunnen zich voor dit kampioenschap der Lage Landen plaatsen via de NK Majorette
op 9 december (Senior en Junior) en 16 december (Jeugd). In 2018 worden ook
weer trainingsdagen georganiseerd waarop de deelnemers tips krijgen voor hun
Champions Trophy shows. Deze equipedagen vinden plaats op 27 januari 2018 in
MFC Aperloo in ’t Harde en op 28 januari in De Slagen in Waalwijk.

NBTA zoekt nieuwe bestuursleden
Eind juni heeft NBTA de verenigingen op de hoogte gesteld van het vertrek van
Dick Ligt en Ellen Lupgens uit het NBTA bestuur. Het bericht vind je hier.
NBTA en KNMO zijn Ellen en Dick veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij

voor de twirlsector hebben verricht. Hun besluit wordt dan ook betreurd, maar
gerespecteerd.Op een nog nader te bepalen tijdstip wordt van beiden afscheid
genomen om hen te bedanken voor hun jarenlange grote inzet voor NBTA.
De functies van secretaris en penningmeester zijn inmiddels overgenomen door
respectievelijk John Kramer en Hans van den Broek (a.i.), maar NBTA is nog op
zoek naar meer bestuursleden. Geschikte kandidaten kunnen worden aangemeld
via bestuur@nbta.nl
Ook vrijwilligers die niet op zoek zijn naar een bestuursfunctie maar die als
‘helpende handen’ actief willen zijn, zijn welkom. Ook hiervoor kan worden
aangemeld via dit mailadres. Om de taken binnen NBTA goed en zo efficiënt
mogelijk te verdelen zijn er verschillende mailadressen aangemaakt. U wordt
dringend verzocht in het vervolg bij het stellen van een vraag een van onderstaande
mailadressen te gebruiken.
Het NBTA bestuur is te bereiken via bestuur@nbta.nl
De penningmeester via penningmeester@nbta.nl
(Voor alle financiële zaken. Ook financiële vragen betreffende de wedstrijden.)
Technische Commissie via nbtatc@hotmail.com
(Voor alle technische vragen, juryzaken, opleidingen en workshops.)
Wedstrijdsecretariaat via wedstrijdsecretariaat@nbta.nl
(Voor alle vragen betreffende het wedstrijd-inschrijfsysteem, overgang naar een
andere vereniging, verwerking promoties.)
Webmaster@nbta.nl: (voor verzoeken voor publiceren van nieuws, oproepen etc.)
Voor alle overige vragen die niet onder één van bovengenoemde adressen vallen:
info@nbta.nl

Word "Vriend van het EK Majorette 2017”
NBTA organiseert van 6 t/m 8 oktober het EK Majorette in het Topsportcentrum in
Almere. Het wordt een groots spektakel met veel deelnemers uit Europa.
Via de website www.ecmajorette2017.nl en de Facebookpagina is al het nieuws
over dit Europese Kampioenschap te volgen. Draagt u de majorettesport een warm
hart toe en wilt u de organisatie van dit EK ondersteunen? Word dan “vriend van het
EK majorette”! Aanmelden kan via http://ecmajorette2017.nl/friends-of-ecmajorettes-2017/. Donatie van verschillende bedragen is mogelijk, maar bij een
bijdrage vanaf
€ 10,00 ontvangt u een persoonlijke uitnodiging om tijdens de opening op 5 oktober
op de VIP tribune plaats te nemen. Verder worden onder alle vrienden die € 10,00 of
meer doneren drie leuke prijzen verloot en ontvangt u tevens een leuke, unieke
herinnering aan het EK. U doet toch ook mee? De majorettes worden er blij van!
Alvast dank namens alle deelnemers en wij begroeten u graag op de VIP tribune.

Nieuws van Color Guard Nederland

Reserveer de datum:
Zondag 8 oktober 2017 tijdens CGN Congres Brass Clinic met Rob Balfoort
Color Guard Nederland organiseert weer een grootse Brassclinic, als onderdeel van
het middagprogramma van het CGN Congres op zondag 8 oktober. Niemand minder
dan arrangeur, componist, docent en CGN jurylid Rob Balfoort zal dan in Eemnes de
deelnemers ‘meenemen’ in de opbouw van een brassensemble. Bijvoorbeeld hoe
bouw je een trainingsprogramma op, hoe behoud je klank op het veld? Rob zal alle
vragen behandelen en hierbij ook veel laten horen.
De clinic is vooral bedoeld om verenigingsmuzikanten actief mee te laten doen, dus
niet om alleen te luisteren. Het is daarom de bedoeling dat je je instrument
meeneemt om actief aan het 2,5 uur durende programma deel te nemen.
Ook voor de instructeurs valt er veel te leren want voorafgaand aan deze clinic zal
Rob eerst met hen aan tafel gaan en ze meenemen in zijn manier van het bouwen
aan kwaliteit. Dit zal in een ronde tafelsetting plaatsvinden. Daarna neemt Rob hen
mee de zaal in waar dan inmiddels de deelnemers klaar staan met hun instrumenten
en zal Rob samen met de deelnemende instructeurs de deelnemers aan de clinic
een fantastische reis laten maken langs hun eigen kunnen.
Het CGN Indoor Winds Circuit bestaat pas drie jaar, maar groeit geweldig. Steeds
meer verenigingen krijgen interesse voor de filosofie achter dit Indoor Circuit,
speciaal voor blazersgroepen eventueel aangevuld met slagwerk en color
guard/twirl/dansgroepen.Tegelijkertijd kan de drempel toch best hoog lijken. Met
deze sessie op 8 oktober wil CGN deelnemende indoor wind ensembles helpen bij
hun opbouw en geïnteresseerde verenigingen op een laagdrempelige manier laten
zien hoe dit circuit in elkaar zit. En natuurlijk is dit een uitgelezen gelegenheid voor
verenigingen om met elkaar kennis te maken.
Locatie:
De Hilt sport en ontmoetingscentrum, Hasselaarlaan 1c, 3755 AV Eemnes.



Rondetafelsessie voor kader van blazersgroepen/ensembles 11.15 - 12.30
uur
Blazers workshop voor leden 13.00 - 15.30 uur

De clinic voor instructie wordt gratis aan de verenigingen aangeboden.
Voor het middagdeel worden de verenigingen gevraagd om in te schrijven. De
kosten voor deelname zijn € 2,00 per persoon. Aanmelden kan via
info@colorguard.org onder vermelding van IWE 2017. Naast de verenigingsnaam
dan graag opgave van het aantal deelnemers met daarbij het instrument en niveau.
Er worden geen vereisten aan het niveau gesteld dus iedereen kan meedoen. Na
inschrijving ontvangt u een factuur en na betaling is uw deelname definitief. Klik hier
voor meer informatie.

Workshop Muzikale Versterking bij CGN
CGN organiseert op zondag 8 oktober een workshop over versterking voor

Showbands, Indoor Percussion, Indoor Winds en concertslagwerkgroepen o.l.v.
Johan van Loo, docent Geluidstechniek aan ArtEZ Conservatorium in Zwolle.
Versterking van instrumenten is bij popbands en orkesten al
heel gebruikelijk, maar bij slagwerkgroepen, showbands,
indoor percussion en indoor winds groepen is dit echt in
opmars. Het begon met het gebruik van een basgitaar en
elektrische piano maar werd al snel uitgebreid naar het
versterken van akoestische instrumenten zoals drumstel,
marimba’s, vibrafoons en concertpauken. Inmiddels gaat het
ook over samples en zang als mogelijk onderdeel van het programma. We zien
zowel indoor als buiten diverse groepen werken met versterking waarbij iedereen
nog zoekende is hoe dit het beste te doen. Het gaat dan over technische kennis van
versterken (hoe doe je dit), over kennis van de juiste apparatuur (waarmee doe ik
dat eigenlijk) en natuurlijk over geld (beste koop tegen beste prijs).
Deze workshop is geschikt voor iedereen die interesse heeft om te gaan werken met
versterking of er al mee werkt. De workshop is bedoeld om mensen die nog weinig
kennis hebben van versterking informatie te verschaffen en te enthousiasmeren over
dit onderwerp. Maar ook voor de meer gevorderden is dit een geweldige kans om
met een professional te kunnen sparren. De workshop is gericht op de drie vragen:
• Hoe versterk ik (technische kant van het verhaal)
• Welke apparatuur heb ik daar voor nodig
• Tegen welke prijs
De workshop is gratis toegankelijk, maar CGN wil wel graag weten op hoeveel
deelnemers er gerekend kan worden. De workshop start om 14.30 uur en duurt tot
ca.15.45 uur. Voorafgaand hieraan zijn er nog andere sessies rond Indoor
Percussion, Color Guard en Indoor Winds. De workshop vindt als onderdeel van het
CGN Congres 2017, plaats in De Hilt, Hasselaarlaan 1c te Eemnes.
Inschrijven voor de workshop kan via info@colorguard.org onder vermelding van
Workshop Versterking.

Is uw vereniging (nog) voldoende
verzekerd?
De zomervakantie is weer voorbij. Voordat het nieuwe verenigingsseizoen weer
volop van start gaat kan het verstandig zijn om even stil te staan bij het
verzekeringspakket van uw vereniging. Sluit dit nog voldoende aan bij de activiteiten
van uw club? Of is er aanvulling of wijziging nodig?

Ook op het gebied van verzekeringen staat de KNMO de verenigingen optimaal bij.
Samen met Aon Verzekeringen wordt er al jarenlang een compleet pakket
verzekeringen aangeboden dat is afgestemd op de wensen en risico’s van
muziekverenigingen. Van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering tot
dekking van schade aan uw instrumenten én uniformen, oefenruimte(n) en
inventaris. Daarbinnen heeft u alle keuzevrijheid. Alle informatie én de gunstige
premies vindt u op de KNMO-verzekeringspagina www.knmoverzekeringen.nl.

VSB fonds, iedereen doet mee
Gratis cursus fondsenwerving
Hoe vindt u financiering voor uw project? Hoe doet u
een aanvraag bij een fonds?
En welke tips zijn er om succes te hebben bij een
aanvraag? De online cursus fondsenwerving van
VSBfonds helpt u op weg bij het vinden van
financiering van uw project. Er zijn zeven lessen die
bestaan uit een filmpje met uitleg, een theoriegedeelte
en een toets waarin u kunt testen of u alles goed begrepen hebt. Klik hier voor meer
informatie.

Deadline voor volgende Klankwijzer
Op 24 oktober verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. Aankondigingen van
activiteiten tussen 26 oktober en 16 december worden uiterlijk MAANDAG
25 SEPTEMBER 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.

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.

