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AVG - Privacy policy en
verwerkersovereenkomst
Zoals bekend moet vanaf 25 mei 2018 iedere vereniging, sportclub, bedrijf en
school (kortom elke organisatie) het beheer over persoonsgegevens goed hebben
geregeld. Dat geldt dus ook voor de muziekverenigingen die bij de KNMO zijn
aangesloten en de KNMO zelf. Informatie over de gegevens die de KNMO vastlegt
en met welk doel vindt u hier: Privacy policy KNMO.

Voor de verenigingen aangesloten bij een van de KNMO-bonden is een
verwerkersovereenkomst opgesteld, i.v.m. de periodieke verstrekking van
persoonsgegevens. U kunt deze invullen en tekenen, en fysiek of elektronisch
bewaren bij uw overige AVG-stukken. In de privacy policy staat op blad 2 welke

gegevens de KNMO in het kader van het bondslidmaatschap periodiek zal
registreren. U kunt het document hier downloaden: Verwerkersovereenkomst
Vereniging – KNMO getekend.

Genomineerden KNMO Award bekend, kom naar
de uitreiking op 30 juni a.s.
In 2017 heeft de KNMO verenigingen uitgedaagd om
mee te dingen naar de KNMO-Award. Het doel
hiervan is creativiteit in de amateurmuzieksector te
stimuleren door het belonen van vernieuwende
initiatieven. Bijzondere projecten, grensverleggende
ontwikkelingen of innovatieve concepten komen in aanmerking voor deze prijs.

De eerste editie van de KNMO-Award in 2018 mag een groot succes worden
genoemd. Er zijn nl. 24 inzendingen ontvangen. Op de website www.knmo.nl/award
is alle informatie te vinden over de KNMO-Award, waaronder de genomineerden.

Op 30 juni zullen de drie prijswinnende verenigingen bekend worden gemaakt, en
de bijbehorende prijzen worden uitgereikt tijdens de manifestatie Grutsk, in het
kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Oproep: over welke onderwerpen wil je lezen in
de KNMO-kennisbank?
De KNMO is bezig met het inrichten van een kenniscentrum (kennisbank) met
informatie over allerlei onderwerpen die voor de amateurmuziek(verenigingen) van
belang zijn. Inbreng van onze bonden en verenigingen hierbij wordt erg op prijs
gesteld. Zijn er specifieke onderwerpen waarover je in het kenniscentrum informatie
wilt zien, laat het ons weten via info@knmo.nl

Nieuws van de doelgroep Show, Mars &
Percussie
NK Solisten voor de sector SMP op 16 juni in Den Durpsherd in
Berlicum
Als afsluiting van het wedstrijdseizoen 2018 organiseert de KNMO dit
kampioenschap op zaterdag 16 juni a.s. in Den Durpsherd in Berlicum. Deelnemers
die bij de bondswedstrijden minimaal 85 punten behalen of hebben behaald,
hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Zodra alle wedstrijden bij de bonden
hebben plaatsgevonden (na 4 juni), wordt het programma van het NK hier
gepubliceerd.
De juryleden die de optredens beoordelen en de kampioenen aanwijzen zijn Leon
Camp, Rob Janssen, Maarten Rongen en Jos Schroevers.
Ben je slagwerkliefhebber kom dan naar Berlicum. Voor slechts € 5 kun je de hele
dag luisteren naar toptalenten uit het hele land.

Nieuws van de Generieke commissie Educatie & Jeugd
KNMO Kenniscentrum jeugd: jeugd.knmo.nl
Profielen
Deze nieuwsbrief uitgelicht, het profiel van:
Het Limburgs Fanfare Orkest
Het LFO organiseert regelmatig speciale
evenementen voor de jeugd. Zo is er jaarlijks
een Challenge, waarbij jonge solisten uit de
hele provincie met het orkest concerteren. Ook
zijn er op regelmatige basis workshops en
play-ins.
De workshops worden gegeven door internationale solisten, allen afkomstig uit de

provincie Limburg!

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

Nieuws van de doelgroep Majorette & Twirl
NBTA Congres zaterdag 30 juni, Eemnes
In sport en ontmoetingscentrum "de Hilt" te Eemnes
organiseert NBTA op 30 juni een bijeenkomst voor alle
Twirl- en Majoretteverenigingen.

Het Thema van het Congres is Delen en Verbinden.
Kijk voor meer informatie op
https://www.nbta.nl/congres/nbta-congres-2018.
Aanmelden kan via deze link.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur
kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, merken waar ze
goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter en het concentratievermogen beter wordt.
Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) maakt
het mogelijk dat kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met weinig geld,
toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of
iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie / het
lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Meedoen = meer kansen!
Kijk voor meer informatie op de website https://jeugdfondssportencultuur.nl/.

Jubileumconcert op Festival Classique
In het seizoen 2017-2018 vierde het Prinses Christina Concours het 50-jarig jubileum.
Een feestelijk jaar, dat ook spetterend wordt afgesloten met een jubileumconcert tijdens
Festival Classique. Op dit Haagse festival treden drie oud-prijswinnaars op, die inmiddels
een mooie carrière hebben opgebouwd: Daria van den Bercken (piano), Remy van Kesteren
(harp) en Joris Roelofs (basklarinet). Samen met diverse prijswinnaars van concoursen van
de afgelopen jaren geven zij een feestelijk concert.
Het programma belooft 'een concert dat switcht tussen drie verschillende opstellingen'.
Locatie is de sfeervolle Kurzaal in het Scheveningse Kurhaus. De presentatie is in handen
van Elsbet Remijn, ook een oud-prijswinnaar van het Prinses Christina Concours.

Het jubileumconcert is op maandag 18 juni om 20.30 uur (tot 21.30 uur). Klik hier om je
kaarten te bestellen. Met de code KNMO krijg je € 2 korting op je toegangskaartje.

De komende weken treden diverse oud-prijswinnaars op tijdens gratis lunchconcerten in
Enschede (24 mei) en Den Haag (28 mei, 13 juni en 25 juni).
Kijk voor meer informatie in de concertagenda.
Van 1 t/m 10 juni vindt vlakbij Heerenveen het sprookjesachtige Oranjewoud Festival plaats.
In de bijzondere omgeving van parklandschap Oranjewoud treden meer dan 200 topmusici
op. Diverse oud-prijswinnaars van het Prinses Christina Concours, waaronder Florianne
Remme, Jorian van Nee en Anne Brackman, zijn te horen in De Proeftuin (het vrij
toegankelijke festivalhart) tijdens Proeftuin klassiek. Kom luisteren en laat je verrassen!

Vacature voor dirigent of instructeur?
Is jouw vereniging, band, of ensemble op zoek naar een nieuwe dirigent, instructeur,
instructrice. Plaats dan de vacature op onze website. Dat kan simpel via deze link.

Iktoon 2018 staat voor de deur!
Ook dit jaar zijn wij weer trotse partner. Er spelen
140.000 muzikanten bij onze muziekverenigingen
en er zingen meer mensen in koren dan dat er
voetballen, maar toch zijn deze verscholen
creatievelingen veel te weinig zichtbaar. Heel juni
kunnen alle 6 miljoen Nederlanders die aan kunst
doen hun werk tonen, en krijgen zij tijdens iktoon
het podium dat ze verdienen. Door het hele land
zijn evenementen. Van breister tot ballerina en van
stand-up comedian tot illustrator: iedereen kan in
juni zijn of haar kunsten vertonen aan het grote publiek. Bekijk hier het diverse programma
vol optredens, workshops, exposities en voorstellingen.
Op 2 juni barst iktoon los, met een muzikale start in cultuurhoofstad Leeuwarden. De
opzwepende beats van Raw Resonance zorgen voor een muziekbelevenis waar iedereen
aan mee kan doen. Het doel? Verbinden, beleven en natuurlijk plezier maken met muziek!
De perfecte opwarmer voor de iktoon-maand.

Samen geven wij na de interactieve aftrap een ode aan de kunst, door met elkaar het
iktoon lied te zingen. Tekst en muziek om je thuis (of in de trein) voor te bereiden vind je op
de website. Roep je vrienden, buren, zangkoor of voetbalteam bij elkaar en luid met ons de
iktoon-maand feestelijk in!

Ondersteunend (les)materiaal voor
cultuureducatie in het basisonderwijs
Het LKCA heeft een handige tool ontwikkeld voor een ieder die op zoek is naar geschikte
muziek of leuke ideeën voor muziekonderwijs voor schoolkinderen, namelijk LOL (‘list of
links’): een lijst met verwijzingen naar websites waar interessant materiaal te vinden is voor
cultuureducatie in het basisonderwijs. Op de website van het LKCA zijn verschillende LOL’s
te vinden, zo ook voor muziek: https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/muziek

Deadline voor volgende Klankwijzer

Op 18 september verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer waarvoor berichten
kunnen worden aangeleverd. Aankondigingen van activiteiten tussen 20 september en 25
november worden uiterlijk MAANDAG 20 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.

