
Wat hebben we bereikt in 2016?

Plannen voor 2017

Uitnodiging werkbezoek

Muziek is voor iedereen. Muziek ontroert, beweegt, verbindt, verwondert. Muziek draagt bij aan de 
ontwikkeling van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. Ook stimuleert muziekbeoefening  
de creativiteit en verbeeldingskracht. Daarom wil Muziekschool Waterland kinderen, jongeren en ook 
volwassenen ertoe verleiden zelf muziek te maken. Samen & Spelen zijn hierbij de sleutelwoorden. 
Kwaliteit, professionaliteit en een steeds vernieuwend aanbod staan hoog in het vaandel.

●  Instrumentale muzieklessen 
voor 1.800 leerlingen op alle 
basisscholen in de regio 

●  Cultuureducatie met Kwaliteit 
2016: ± 3.800 leerlingen in  
25 basisscholen

●  Popfabriek on the Road in 
Waterland (community project 
voor dorpskernen)

●  Impuls Muziekonderwijs en 
Cultuureducatie met Kwaliteit 
verder uitbreiden naar meer 
scholen (+ 20 scholen)

●  Positie versterken De Popfabriek  
(voor jongeren in P3)

●  Muziekschool Waterland on tour:  
diverse muzikale projecten in wijken  
zoals orkestjes, koren en cursussen. 

●  Start schoolkoren
●  Start Cultuureducatie met Kwaliteit 

2017-2020 in 5 gemeenten, 
waarvan in 3 MSW penvoerder is.

Als u met eigen ogen en oren wilt zien en horen wat muziekeducatie teweeg brengt, dan bent u van harte uitgenodigd om een keer bij een les of 
een uitvoering te komen kijken. Het speel- en zingplezier en de twinkeling in de ogen van de leerlingen zeggen meer dan woorden. U kunt ons 
mailen om een datum af te spreken die u schikt.

Het cursusaanbod en activiteiten van 
2016 worden in 2017 verder uitgebreid 
zodat nog meer mensen kennis kunnen 
maken met muziek-educatieve 
activiteiten. 
 
In 2017 worden de volgende projecten 
gestart:

●  Impuls Muziekonderwijs  
in 14 basisscholen

●  Muziekprojecten voor  
1.700 leerlingen in  
5 middelbare scholen

●  Koren & ensembles:  
198 deelnemers

●  Cursussen & workshops 
voor senioren

●  Muziek-educatieve activiteiten voor  
meer dan 100 peuters en kleuters

●  Naschoolse vervolglessen voor  
115 basisschoolleerlingen

●  Instrumentale lessen & cursussen voor  
Brede school leerlingen

●  Muziekprojecten voor 79 cursisten met een 
beperking

●  Beheer en onderhoud van 2.500 
instrumenten voor lessen in de basisscholen  
en andere activiteiten

Muziekschool Waterland heeft een 
uitgebreid cursusaanbod voor 
diverse doelgroepen en heeft 
regelmatig optredens en concerten 
in de regio. Tevens levert zij een 
belangrijke muzikale bijdrage aan 
lokale evenementen en festivals.

Geulenstraat 62
1441 RZ  Purmerend
0299 427812

info@muziekschoolwaterland.nl
www.muziekschoolwaterland.nl www.muziekschoolwaterland.nl
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