Beste lezer van harte welkom
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van nieuws en activiteiten van
de KNMO en van belangrijke gebeurtenissen in de sector amateurmuziek.
De nieuwsbrief wordt verzonden aan o.m. de besturen van alle verenigingen die zijn
aangesloten bij de KNMO-bonden met het vriendelijke verzoek deze door te zenden naar
hun leden. Aanmelden voor persoonlijke ontvangst kan via deze link.
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Nieuws van de doelgroep blaasmuziek
NK solisten en ensembles blaasmuziek in nieuwe locatie
Zaterdag 6 oktober organiseert de KNMO het Nederlands Kampioenschap voor solisten en
ensembles blaasmuziek 2018. Aan dit kampioenschap doen jaarlijks enthousiaste, veelal
jonge, talentvolle muzikanten uit heel Nederland mee, die zich kunnen plaatsen door in hun
bond/regio in het voorgaande concoursseizoen kampioen te worden of als hoogste te
eindigen tijdens de solistenconcoursen in hun bond. Daarnaast zijn uit een landelijke
ranking de twee hoogst geëindigde deelnemers per divisie uitgenodigd om deel te nemen.

Op het programma staan ca. 40 optredens van solisten/ensembles die voor een
vakkundige jury per divisie zullen strijden om de kampioenstitel. Zij hebben maanden
toegewerkt naar dit kampioenschap en zullen laten horen hoeveel muzikaal (blazers)talent
wij in Nederland hebben. De KNMO wil topsolisten naast hun welverdiende optreden tijdens
het NK graag iets extra’s meegeven, om hen te stimuleren hun mooie hobby te blijven
uitoefenen en zich daarin verder te ontwikkelen. Dankzij de medewerking van diverse
externe partners zijn er daarom ook dit jaar weer extra prijzen beschikbaar als
masterclasses en workshops bij Codarts Rotterdam en Sweelinck Academie Amsterdam,
een solo optreden met het NJFO en een clinic van één van de leden van het Metropole
Orkest.

Het kampioenschap vindt dit jaar plaats in een nieuwe locatie, namelijk Akoesticum in
Ede. Akoesticum (gelegen naast het NS-station Ede) is goed te bereiken met het OV en er
is volop gratis parkeerruimte beschikbaar.

Aanvang: 10.00 uur. Het volledige programma wordt binnenkort gepubliceerd op de website
van de KNMO.
Zet deze datum alvast in je agenda en kom op 6 oktober genieten van een gevarieerd
programma met optredens van onze topsolisten en –ensembles op alle niveaus.

4e Fest der Blasmusik, zaterdag 27 oktober, Steenwijk
KNMO Commissie Blaaskapellen en Theater De Meenthe Steenwijk organiseren in 2018
het 4e Fest der Blasmusik. Dit Fest der Blasmusik vindt plaats op zaterdag 27 oktober 2018 in
Rabo Theater de Meenthe aan het Stationsplein 1, 8331 GM in Steenwijk.

De accommodatie van De Meenthe leent zich bij uitstek voor dit festival. Twee theaterzalen,
een grote evenementenhal en een sfeervolle foyer geven de kapellen een van alle

technische faciliteiten voorzien podium om hun muzikale kunnen op gepaste wijze ten
gehore te brengen. U komt toch ook?!

♬ Aanbod samen naar Metropole Orkest ♬
Het Metropole Orkest zet al jaren zijn expertise in om amateurblaasorkesten te helpen om
hun uitvoering van lichte muziek naar een hoger niveau te tillen. Het MO wil
amateurmuzikanten motiveren, stimuleren en inspireren, door middel van het project
MOadventure. Aan MOadventure is een app gekoppeld, met onder meer 4 arrangementen
voor brassband, harmonie en fanfare van verschillende niveaus die gratis gebruikt kunnen
worden. Het MO heeft nu voor de gebruikers van de app MOadventure een mooi aanbod,
waarvan ook verenigingen die niet deelnemen aan MOadventure gebruik mogen maken.
Eind september/begin oktober speelt het Metropole Orkest vijf concerten met Bokanté.
Voor een viertal concerten zijn er met de zaal afspraken gemaakt over korting voor
groepen. Klik hier voor alle informatie, toegangsprijzen etc. Iedereen is welkom!

Nieuws van de Generieke commissie Educatie & Jeugd
KNMO biedt muziektheorie-app Earz aan
KNMO lanceert op korte termijn voor haar verenigingsleden de app Earz. Earz is een
digitaal muziektheorie oefen- en examensysteem. Op woensdag 29 augustus en vrijdag
7 september jl. vonden presentaties plaats voor o.a. KNMO-examensecretarissen. Er werd
enthousiast geoefend met de app!

Ben je ook nieuwsgierig geworden naar deze app waar je gamend
muziektheorie leert? Mooi! Je kunt deze app nu namelijk één
maand gratis uitproberen. Stuur dan een mail naar info@knmo.nl en
je krijgt de inloggegevens toegestuurd.

Eerste digitale theorie-examens op 13 oktober in Rhenen en 20
oktober in Leeuwarden
De eerste pilots met de Earz-muziektheorie-examenapp zijn op:



zaterdag 13 oktober a.s. in Rhenen. Dit examen wordt georganiseerd door
Muziekorganisatie Noord-Holland/Utrecht, MNHU. Je kunt je bij
examensecretaris Arnold van Workum van de MNHU voor dit digitale
muziektheorie-examen aanmelden, klik hier.



zaterdag 20 oktober a.s. in Leeuwarden. Dit examen wordt georganiseerd
door Organisatie voor Muziekverenigingen in Fryslân, OMF. Je kunt je bij
examensecretaris Wiekie Kolthof van de OMF voor dit digitale
muziektheorie-examen aanmelden, klik hier.

Nieuws van de doelgroep Show, Mars en Percussie
Open Nederlands Kampioenschap Mars/Concert en
Slagwerkensembles
Zowel het komende kampioenschap mars/show als het kampioenschap
slagwerkensembles zal een open kampioenschap zijn. Dit betekent dat alle
korpsen/orkesten/ensembles kunnen inschrijven zonder drempel van een minimum aantal
benodigde punten. Wel is bepaald dat deelnemers die dit jaar deelnemen aan
bondswedstrijden of hadden ingeschreven voor een afgelaste wedstrijd, voorrang krijgen bij
de inschrijving.

Het Open NK mars/concert zal plaatsvinden op zaterdag 26 januari 2019 in Wijchen en het
Open NK slagwerkensembles op zaterdag 2 februari 2019 in Oosterhout. Er wordt nog
gekeken naar de mogelijkheden om bij beide NK’s gedurende de dag tijd in te ruimen voor
een vorm van educatie voor de deelnemende verenigingen.
Meer informatie en de inschrijfformulieren zijn vanaf eind oktober te vinden op de website
van de KNMO.

Kom massaal naar het KNMO-congres op 1 december
Op 1 december a.s. wordt weer het jaarlijkse KNMO-congres georganiseerd. Op die dag
zullen in hotel De Witte Bergen in Eemnes tal van interessante en inspirerende

(parallel)sessies te volgen zijn. Het programma wordt zo samengesteld dat er voor iedere
doelgroep van de KNMO iets te halen valt. Vanuit de verenigingen zijn dus meerdere
personen welkom! Reserveer nu alvast deze datum in de agenda. Informatie over het
dagprogramma en onderwerpen zal de komende tijd worden gepubliceerd op de KNMO
website en Facebook.

Aanbod overtollige partituren/naslagwerken etc. RIC
Eind 2012 is het Repertoire Informatie Centrum (RIC) opgericht door de deelnemende
organisaties KNMO, Kunstloc Noord-Brabant (voorheen Kunstbalie), Musidesk (vh. MUI),
NBK, ONFK en WMC. Later is de bibliotheek van Kunstbalie toegevoegd aan de collectie
van RIC. Deze bestond uit partituren, naslagwerken, solorepertoire, ensemblewerken,
lesboeken etc. op het gebied van harmonie, fanfare, brassband, strijkorkesten, accordeon
en koren en was afkomstig uit de Brabantse CVA-collectie en uit de collectie van
Kunstfactor (vh. Unisono en RIM). Bij de integratie van beide bestanden is een groot aantal
werken overtollig geworden doordat er dubbele exemplaren zijn.

Het bestuur van het RIC heeft besloten dat de overtollige zaken gratis aan
geïnteresseerden worden aangeboden. Daartoe wordt er zaterdag 13 oktober 2018 vanaf
9.30 uur tot 16.00 uur een open dag georganiseerd waarop belangstellenden de totale
collectie kunnen bekijken en selecteren en in de gelegenheid zijn om hun selectie mee te
nemen. Klik hier voor meer informatie.

Nieuws van de Federatie van Amateur Symfonie- en
strijkorkesten (FASO)
De FASO organiseert weer een FASO-speeldag, op zaterdag 29 september o.l.v. Tjalling
Wijnstra. Doel is kennismaken met minder bekende muziek en contact maken met andere
orkesten.
Wat:
Werk van Tjalling Wijnstra (Branding) en Rimskii Korsakov (The Song of India uit Sadko).
Wanneer:
Zaterdag 29 september 2018 11.00 tot- 17.00 uur. Uitvoering om 16.30 uur.
Waar:

Zwolle, in Domusica (Radewijnsstraat 10), goed bereikbaar met OV en auto.
Kosten:
€ 27,50 voor FASO-leden en € 32.50 voor niet-FASO-leden (incl. lunch en enkele
consumpties)
Aanmelding via www.faso.eu of speeldag@faso.eu of Nelleke Geusebroek 06-5589 2117.
Download hier de flyer.

Oproep aan bestuurders van harmonieorkesten
In deze link vind je een uitnodiging voor de jeugdleden van je
vereniging om deel te nemen aan het project van het
Nationaal Jeugd Harmonie Orkest (NJHO). Met dit project wil
de KNMO ervoor zorgen dat jonge getalenteerde leden zich
muzikaal verder ontwikkelen. De muzikanten die in het
verleden deelnamen, blijken nu trekkers in de orkesten te
zijn. Zij blijven tijdens en na hun studie muziek maken en
velen van hen vervullen inmiddels bestuursfuncties.
Wij hopen daarom dat je de jeugdige leden van je
muziekvereniging stimuleert om auditie te doen. Dat kan onder andere door deze
nieuwsbrief door te sturen.

Bij voldoende aanmeldingen zal er nog een auditiedag gepland worden in oktober
of november. Er is nog plaats voor alle instrumenten. Aanmelden voor auditie kan
hier.

Klankwijzer wordt (digitaal) nieuws- en informatieplatform
Klankwijzer ondergaat komend najaar een metamorfose. Via het nieuws- en
informatieplatform KNMO Klankwijzer ben je straks 24/7 verzekerd van het laatste nieuws
en alle achtergrondinformatie uit de amateurmuziekwereld. Bovendien kunnen alle bij de
KNMO-bonden aangesloten verenigingen via de nieuwe
media hun activiteiten promoten.
Het nieuwe integrale nieuws- en informatieplatform voor de
amateurmuziek in Nederland bestaat uit een nieuwsapp,
website, digitale nieuwsbrief, digitale nieuwskrant en een
magazine in geprinte vorm. Behalve een uitgebreide
agenda, voorziet het platform in de rubrieken nieuws,
vacaturebank, muzikantenpool en muziekmarkt. Extra
aandacht wordt besteed aan activiteiten en ontwikkelingen
op het gebied van educatie. Verenigingen en organisaties
kunnen via opgaveformulieren activiteiten en
nieuwsberichten insturen voor plaatsing in een van de rubrieken. Blikvanger van het nieuwe
platform is de digitale nieuwskrant die in het hoogseizoen vrijwel wekelijks verschijnt. Met
verslagen en aankondigingen van evenementen en een uitgebreide, actuele en op
provincie en doelgroep ingedeelde activiteitenkalender. We houden u de komende
maanden via allerlei kanalen op de hoogte van deze ontwikkeling. Informatie:
redactie@klankwijzer.nl.

