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Van het bestuur
Beste leden,
De koude en gure decembermaand komt er weer aan.
Gelukkig mogen we zaterdag 24 november de Sint weer in Wissenkerke verwelkomen zodat hij wat sfeer
kan brengen in deze donkere maand.
Ook Apollo zal hier nog aan bijdragen, met een kerstconcert door de harmonie op zaterdag 21 december in
De Ark in Kamperland, en een muzikale bijdrage tijdens de kerstnachtdiensten in Wissenkerke en
Kamperland.
Verder gaan er weer een aantal jeugdleden naar het Jeugd Studie Weekend in Domburg. Wil je het
resultaat van een weekend lang 75 jonge muzikanten samen laten repeteren horen? Kom dan luisteren
naar het afsluitende concert op zondag 15 december om 15:30 in De Parel in Domburg.
Nog genoeg muzikale activiteiten dus om het jaar mooi af te sluiten.
Oproep nieuwe bestuursleden
Als bestuur zijn we langzaamaan ook bezig met de voorbereidingen voor de Algemene Leden Vergadering
welke we zullen houden op vrijdagavond 21 februari.
Er zullen op dat moment 2 bestuursleden aftreden die niet meer herkiesbaar zijn, Kees en Albert.
Deze plekken zullen opgevuld moeten worden, daarom een oproep aan jullie om je te melden bij een van
de bestuursleden mocht je interesse hebben. (wees niet bang, je hoeft niet gelijk voorzitter of
penningmeester te worden!!)
Namens het bestuur groet ik jullie
Arjen

Aanmeldingen
Onderstaande flyer is uitgedeeld in groep 3 op de basisschool in Kamperland en Wissenkerke.

Muziekvereniging Apollo uit Wissenkerke is op zoek naar versterking. Muziek maken is leuk, maar samen
muziek maken is nog leuker. Zit jij in groep 3 en heb je altijd al muziek willen maken? Word dan nu lid
van muziekvereniging Apollo. Op vrijdagmiddag van half zes tot zes uur ga je samen met andere kinderen
muziek maken wat resulteert in het bespelen van de blokfluit.
De lessen worden gratis verzorgd. Slechts de aanschaf van de blokfluit wordt in rekening gebracht.
Naast muziek maken worden er veel leuke dingen georganiseerd door het jeugdbestuur. Zwemmen,
bowlen, kanoën en suppen zijn activiteiten die zorgen voor een gezellige sfeer.
Aanmelden kan tot vrijdag 11 oktober via het volgende mail adres: leovn@zeelandnet.nl
.
Soortgelijke flyer is ook aan groep 4 uitgedeeld.
De reactie vanuit Wissenkerke is hoopgevend.
Momenteel zijn er 2 aanmeldingen voor de eerste jaars blokfluitgroep bij Ymke terwijl er nog interesse is
van 2 leerlingen.
Voor de tweede jaars blokfluitgroep hebben zich 3 leerlingen aangemeld. Zij krijgen les van Lian.

Schoolproject
Na de introductie periode en de muzikale lessen beginnen we op 1 november met de ensemble lessen. Het
eerste semester sluiten we af met een optreden op vrijdag 29 november in de hal van OBS “De Vliete” en
CBS “De Kamperschouw”.
Geïntresseerden zijn dan welkom.

MFA
Enkele weken geleden werd door Marsaki en architectenbureau RoosRos het plan gepresenteerd aan de
gemeente raad.
Tijdens deze zitting werd door enkelen al inhoudelijk ingegaan over het functionele van het MFA terwijl dit
uiteraard niet de bedoeling is.
Helaas komen dan dit soort zaken in de krant te staan terwijl het college en andere partijen daar gelukkig
anders over denken.
Woensdag 30 oktober was er een bijeenkomst waarbij alle input vanuit de betreffende partijen is verwerkt.
Het was een constructief samen zijn waarbij alleen de participanten aanwezig zijn die interesse hebben.
Marsaki gaat in gesprek met deze partijen en sluit deze gesprekken af met het ondertekenen van een
intentie overeenkomst.
Wethouder van der Maas wil een goed onderbouwd plan kunnen presenteren om het door de
gemeenterraad te loodsen. Hij hecht veel waarde aan de mening van de dorpsraad en vraagt om een
schriftelijke onderbouwing van de noodzaak van het te bouwen MFA.

Jaarprogramma 2019
DECEMBER

kerstvakantie 21/12 – 5/1
LLO geen repetitie
23

intocht Sinterklaas Wissenkerke

ha + sb

10.30

24

medewerking kerkdienst Wissenkerke

ensemble

09.30

13-15

jeugdstudieweekend

14-23 jaar

17

bestuursvergadering

bestuur

19.45

21

kerstconcert

ha

20.00

24

begeleiding kerstnachtdienst W’kerke

llo

21.00

24

begeleiding kerstnachtdienst K’land

ensemble

21.00

Zeeuwse Muziekbond

Jaarprogramma 2020

Verjaardagen
1
2
10
21
23
27
31

Krista
Jos
Gerard
Jolanda
Tom
Fabiënne
José

Ledennieuws
In de blokfluit groep zijn gestart:
1e jaar: Fenna, Maud en Nina
2e jaar: Jarno, Julia en Myrthe
Wij wensen jullie veel plezier en succes bij juf Lian of juf Ymke

Uit de media
Grote steun vanuit Tweede Kamer voor koor- en muziekverenigingen
Het kabinet moet met een voorstel komen om koor- en muziekverenigingen beter te ondersteunen. Dat
voorstel deden CDA, D66, GroenLinks, SP en de PvdA maandag tijdens het cultuurdebat in de Tweede
Kamer. Daarmee is een betere en structurele ondersteuning van muziekverenigingen en koren opnieuw
een stap dichterbij.
De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en Koornetwerk Nederland zijn blij: ‘Jaar in jaar
werd het mantra herhaald dat muziekverenigingen en koren enkel en alleen de verantwoordelijkheid zijn
van de gemeenten. Het is heel erg goed nieuws dat zoveel partijen pleiten voor een betere en structurele
ondersteuning van amateurverenigingen,’ aldus voorzitters Bart van Meijl en Daphne Wassink.
De KNMO en Koornetwerk Nederland vroegen de afgelopen tijd meermaals aandacht voor de toekomst
van verenigingen. ‘We wisten al dat de steun vanuit de bevolking groot is. Bijna tweederde van de mensen
vindt het van groot belang dat de muziekverenigingen en koren blijven voortbestaan. Maandag hebben we
gezien dat ook de politieke steun groeit. In elk geval 75 van de 150 zetels steunen het voorstel voor betere
ondersteuning. Wij roepen alle andere partijen op om volgende week dinsdag bij de behandeling van de
motie ook voor dit voorstel te stemmen.’
Van Meijl en Wassink wijzen erop dat in Nederland ruim 1,5 miljoen mensen actief zijn bij een culturele
vereniging. ‘Muziekverenigingen en koren spelen een cruciale rol in de samenleving. We hebben grote
potentie maar ook gezamenlijke problemen. Tot nu toe was het keer op keer elke vereniging en elke
gemeente voor zich. Wij zijn blij dat er nu een opening is om samen te bouwen aan een mooie toekomst.’
Bron: klankwijzer.nl

Onderzoek: 'Muziek wordt wereldwijd op dezelfde manieren gebruikt'
Liederen hebben overal op de wereld een soortgelijke functie, bevestigen wetenschappers uit Canada,
Duitsland, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten na het uitgebreid onderzoeken van muziek uit 315
verschillende culturen. De bevindingen verschenen donderdag in het wetenschappelijk
tijdschrift Science.
Het uitgangspunt dat muziek een menselijk universeel gebruikt iets is, is niet nieuw. Dit onderzoek is
volgens de wetenschappers wel de eerste keer dat systematisch is aangetoond dat muziek overal op de
wereld dezelfde toepassingen heeft.
Muziek om op te dansen, als liefdesuitingen, om kinderen in slaap te sussen of om te helen komt in alle
315 culturen voor, concluderen de wetenschappers. Het gaat hier zowel om liederen met als zonder zang,
afkomstig uit gebieden in alle windrichtingen, van Schotland tot Polynesië of Ghana.
De wetenschappers konden uiteindelijk ook op basis van de eigenschappen van de muziek, zoals het
tempo en de toonhoogte, voorspellen of een lied bijvoorbeeld bedoeld is om op te dansen of om iemand
de liefde te verklaren.
Uitvoering van muziek verschilt vooral
Hoewel muziek overal voorkomt op soortgelijke manieren, zijn er wel verschillen in de uitvoering van
liedjes. Zo verschillen nummers in complexiteit. Melodieën zijn bijvoorbeeld zeer uitgebreid of juist simpel.
Op audiobestanden is bijvoorbeeld te horen hoe een 'helend' nummer wordt gezongen door één
vermoedelijk mannelijke stem, in combinatie met een enkel instrument. Een ander helend liedje wordt
met trommels, fluiten en verschillende stemmen door elkaar opgevoerd.
Een dansliedje uit het noordoosten van Siberië is overwegend rustig, terwijl een soortgelijk liedje uit
Brazilië weer een stuk sneller is.
Elk nummer gemeten met drie maatstaven
Nummers verschillen in complexiteit en worden gebruikt op minstens veertien verschillende manieren. De
wetenschappers beoordeelden de muziek met drie verschillende maatstaven. Deze maatstaven zijn: in
welke mate het nummer wordt gebruikt voor formele gelegenheden, in welke mate het nummer religieus
wordt gebruikt en in welke mate de muziek opwindend is.
Zo kan een nummer voor een groot publiek worden gezongen, zonder religieuze bedoelingen op een hoog
tempo met veel verschillende stemmen.
Het onderzoek werd in twee delen opgesplitst: theoretisch onderzoek naar de achtergrond van muziek in
verschillende culturen en de beschrijvingen van optredens, evenals de analyse van tientallen
geluidsopnames van helende muziek, liefdes-, slaap- en dansmuziek.
Bron: www.nu.nl

Fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond en muzikaal 2020
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Wilt u ook uw advertentie in ons clubblad en op onze website?
Neem dan contact op met de penningmeester:
penningmeester@apollowissenkerke.nl

