Nieuws-brief
NR 4-2018.
Beste leden,
OBM heeft nu ook een eigen facebook account: https://www.facebook.com/OBMOverijssel/
Volg ons ook op Facebook en deel de link.

Digitalisering theorie examens.
Momenteel wordt er gewerkt aan de digitalisering van de muziekexamens. De OBM heeft
evenals de bonden van Gelderland/Flevoland; Noord Brabant en Zeeland gekozen voor Muziek
Examen Plein. ( voor de invoering van het examenprogramma is het wachten op de vrijgave
door LKCA).
Dit is een fantastisch systeem, waarvan de verenigingen zelf ook gebruik kunnen maken.
Tegen een geringe maandelijkse vergoeding van € 8.95 kan de vereniging een licentie
aanvragen. Hiermee kunnen alle leerlingen en leden van de vereniging gebruik van maken van
muziek plein. www.muziekexamen.nl.
De aanschaf van theorieboeken is niet meer nodig. Alle benodigde leerstof staat hier vermeld.
Voorzien van examen voorbeelden en proef examens.
De theorie van Muziek-examen plein sluit naadloos aan bij de theorie examens.
Ook voor de praktijk examens staan hier oefeningen in vermeld.
Na de vakantie komen we hierop terug.
Dan ontvangt u ook de mogelijkheid om in te schrijven voor muziek examen plein.
Dit kan dan via de OBM.
Voor de leerling is dit de meest ideale situatie, waarbij ze in 1 systeem kunnen leren, oefenen
en het officieel examen kunnen maken.

Agenda 2018.
29 september MT wedstrijden te Vroomshoop.
Voor informatie en opgave kan men contact opnemen met Mirande Droste. MT@obmov.nl

Mars- en Showconcours in Franeker

6 oktober 2018

Dit concours wordt georganiseerd in het kader van
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
Aanmeldingsformulieren op www.omfryslan.nl

Jeugdweekend 2018 van 5 t/m 7 oktober.
Locatie Summercamp te Heino.
Dirigenten: Jan Schoonhoven en Nyncke de Vries.
Inschrijfgeld € 50,-- p.p.
Informatie over dit weekend en het inschrijfformulier worden als bijlage toegevoegd.
20 oktober Overijssels Kampioenschap Majorette en Twirl. Te Losser.
Voor informatie kan men contact opnemen met Mirande Droste. MT@obmov.nl
Nieuw evenement in het najaar.
Op 10 november organiseert de OBM in samenwerking met Het Metropole Orkest en Harmonie
Wierden een project over lichte muziek.
Er worden workshops georganiseerd voor diverse instrumenten groepen.
Muzikanten uit Overijssel kunnen zich hiervoor ook inschrijven. Verdere informatie volgt na de
vakantie.
10 november 2018

Concertwedstrijd voor slagwerkgroepen in De
Tamboer te Hoogeveen
Aanmeldingsformulieren op http://mgdonline.nl/

8 en 9 december concertconcours te Enschede, Muziekcentrum.
In de bijlage staan de deelnemende orkesten.
De juryleden zijn: Alex Schillings; Jan de Haan; Arnold Span.
Examens 2018:
25 november
15 december

theorie examen te Vriezenveen.
praktijk examens te Zwartsluis.

De volgende examens voor 2019 staan ingepland.
----------theorie examen Zwolle
--------------- theorie examen Vriezenveen
-------------- - praktijk examen Zwolle
8 juni
praktijk examen Vriezenveen
15 juni
praktijk examen Ommen
------------- theorie examen Vriezenveen
------------- praktijk examen Zwartsluis.
Solistenconcours 2019.
Op 2 februari 2019 organiseert de OBM weer een solistenconcours te Almelo.
Locatie Hof 88 van Kaliber Kunstenschool.
Vriendelijk verzoek om deze datum binnen de vereniging door te geven.
T.z.t. is het inschrijfformulier en verdere informatie beschikbaar.

Met vriendelijke groet,
Johan Abbink.

