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KNMO Award voor bijzondere initiatieven voor de
eerste keer uitgereikt
De eerste editie van de KNMO Award mag met 24 inzendingen zeker geslaagd worden
genoemd. Aan het einde van de algemene ledenvergadering van de KNMO in Leeuwarden
op 30 juni werden de winnaars van de KNMO Award 2018 bekendgemaakt. De ALV werd
op deze dag in Leeuwarden gehouden in verband met het megafestival “Grutsk”,
georganiseerd door de OMF en Proud Event, in het kader van Leeuwarden-Friesland in
2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Blijkbaar is LF2018 ook een aanjager geweest voor
het aantal inzendingen vanuit Friesland, want uiteindelijk leverde dit de drie prijswinnende
projecten op. De uitslag vind je hier.
Alle winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd!
Bekijk hier alle ontvangen inzendingen voor 2018.
Projecten voor de KNMO Award 2019 kunnen nu al worden ingestuurd via info@knmo.nl.

Nieuws van de doelgroep blaasmuziek

Nieuwe versie Reglement Concertconcoursen voor
Harmonie, Fanfare en Brassband Concertdivisie
Het KNMO-reglement voor de Concertdivisie is door de doelgroep blaasmuziek vernieuwd
en eind juni bekrachtigd door het Algemeen Bestuur van de KNMO. Het reglement
(ingangsdatum 1 juli 2018) kan hier worden gedownload.

Reserveer de datum: NK solisten en ensembles
blaasmuziek,
6 oktober 2018
De KNMO organiseert op 6 oktober a.s. weer het Nederlands Kampioenschap voor solisten
en ensembles voor blaasinstrumenten. Dit jaar in een nieuwe locatie, namelijk Akoesticum in
Ede.
Aan dit kampioenschap doen de beste jonge, talentvolle amateur HaFaBra-muzikanten uit
heel Nederland mee. De solisten en ensembles die voor deelname in aanmerking komen,
krijgen hierover persoonlijk bericht. Behalve voor de kampioenstitels wordt er op dit NK ook
gestreden om diverse (educatieve) prijzen die dit jaar weer door verschillende relaties van
de KNMO beschikbaar worden gesteld.
Zet deze datum alvast in je agenda, en kom genieten van een mooie muzikale dag!
Het volledige programma wordt na de zomer gepubliceerd op onze website.

Nieuws van de Generieke commissie Educatie & Jeugd
KNMO Kenniscentrum jeugd: jeugd.knmo.nl
Profielen

Deze nieuwsbrief uitgelicht, het profiel van:
Wladimir Consort: het Jeugdstrijkorkest
van Toonkunst Bussum
Sinds september 2012 heeft Toonkunst
Bussum ook een jeugdorkest voor strijkers
met sinds kort een mooie nieuwe
naamgeving: Wladimir Consort, wat
twee projecten per jaar, een in het voorjaar
en een in het najaar organiseert. Ieder
project duurt 7-9 weken.
Het orkest bestaat uit 14-18 strijkers van 9-16 jaar en vijf of zes volwassen versterkers uit
het grote Toonkunstorkest. Op www.toonkunstbussum.nl kun je meer lezen over de
inschrijving, de repetities en over de andere projecten zoals de kinderconcerten, lees hier
verder.

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.

VerenigingsMonitor: Doe mee!
Hoe gaat het met kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland? Daar is nu
weinig zicht op. Maar het belang van muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen,
schilderclubs, dansverenigingen etc. voor onze samenleving is groot.
Daarom start het LKCA samen met de KNMO en andere partners een grootschalig
onderzoek: de VerenigingsMonitor.

Want met meer kennis kunnen overheden, koepels
en ondersteunende instellingen hun beleid beter
afstemmen op actuele ontwikkelingen en
behoeften. Om zo de verenigingen en stichtingen
te versterken.
We nodigen besturen van kunst- en
cultuurverenigingen en -stichtingen van harte uit om de vragenlijst (voor maandag 16 juli) in
te vullen. Onder de deelnemers verloten we 12 Advies op Maat trajecten van de SESAM

academie over een onderwerp naar keuze.
Klik hier voor meer informatie, of ga direct naar de vragenlijst.

Het KNMO Verzekeringspakket
De zomervakantie staat voor de deur. Misschien voor uw vereniging de tijd om eens rustig
te inventariseren of uw club (nog) voldoende verzekerd is.
Aon biedt u een complete set verzekeringen aan die zijn 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 hebt u alle keuzevrijheid. Alle informatie én de gunstige premies vindt u op
www.knmoverzekeringen.nl.

Auditieronde NJHO
Op 8 september is er een auditieronde voor het NJHO. Wil
je graag samen musiceren met andere jonge,
getalenteerde muzikanten. Ben je niet ouder dan 30 jaar?
Speel je een instrument uit een harmonieorkest inclusief
cello, harp en piano en heb je een landelijk erkend
HaFaBra-diploma D of een vergelijkbaar niveau? En wil je
je op muzikaal gebied verder ontwikkelen in een geweldig
jeugdorkest met gelijkgestemde jonge talenten dan MOET
je je inschrijven om auditie te doen, via deze link.

Binnenkort wordt verdere informatie voor het project, dat
begin januari 2019 samen met het NJFO plaatsvindt,
bekendgemaakt.

Deadline voor volgende Klankwijzer

Op 18 september verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. 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.

Vakantieperiode KNMO-bureau
Tijdens de zomervakantie zal het KNMO-bureau zo nu en dan telefonisch niet bereikbaar
zijn (week 30 t/m 33). E-mailberichten zullen wel met regelmaat worden gelezen.

Een fijne zomervakantie gewenst
Bestuur en medewerkers van de KNMO
wensen iedereen een goede zomer toe
en daarna uitgerust en vol frisse nieuwe
ideeën de start van een
mooi nieuw muzikaal seizoen.

