Hoge Noot
Aangeboden
tegen elk aannemelijk bod: Methode Muziek,
een methode voor de basisschool, geschreven door Trix
Gijsel en Nico Smit. Handleidingen, cd’s, cassettes,
leerlingenboeken, werkschriften.
Inventarisatielijst
Deel 1: 1 c.d.
Deel 2: 1x handleiding, 3x cd, 1x cassette
Deel 3: 1x handleiding, 31x werkbladen, 3x cd
Deel 4: 3x handleiding, 13x4 werkschrift, 4x cd
Deel 5: 13x5 werkschrift, 5x c.d., 24x leerlingenboek,
2x cassette
Deel 6: 1x handleiding, 39x leerlingenboek,
15x5 werkschrift, 6x cd I, 4x c.c II, 1x cassette
Deel 7: 30x leerlingenboek, 25x5 werkschrift, 5x cd I,
5x cd II, 5x cd III, 1x cassette

Deel 8: 1x handleiding, 30x leerlingenboek,
24x5 werkschrift, 5x cd I, 4x cd II, 5x cd III,
1x cassette
Neem contact op met O.B.S. Dorus Rijkersschool.
Tel. 020-6316842

Gevraagd
Wie kan mij helpen aan een kopie van:
de handleiding en de de inhoudsopgave van de cassette
bandjes “Muziekgeschiedenis in luistervoorbeelden”?
Hans Reijs, Noorderstede 9, 4714 Hd Sprundel,
h.reijs-muziek@planet.nl

Berichten
Zorgen over iPod voor peuters
Britse opvoedkundigen maken zich zorgen over een nieuwe
iPod, bedoeld voor peuters. Ze reageren op het nieuws van
speelgoedfabrikant Fisher-Price, die deze zomer een digitale muziekspeler voor peuters op de markt wil brengen.
Deskundigen zijn bang dat kinderen zich af zullen sluiten

van de buitenwereld, waardoor ze geen sociale vaardigheden
ontwikkelen. Ook zou de fantasie er onder lijden. De iPod
voor peuters gaat iTod heten, waarbij de T verwijst naar het
Engelse woord voor peuter: toddler.

Mogen wij uw oren lenen?
De Universiteit van Amsterdam voert een luisterexperiment
uit over timing en tempo in muziek. Iedereen kan meedoen.
Daarvoor heb je een computer met een internetverbinding
nodig, de mogelijkheid om geluidsfragmenten af te spelen

en een interesse voor muziek. Het luisterexperiment duurt
ongeveer twintig minuten.
Info: http://www.hum.uva.nl/mmm/exp3/

digiSWING
Leerkrachten die belangstelling hebben voor improviseren
kunnen zich gratis abonneren op de Digitale nieuwsbrief van
Stichting SWING (landelijke stichting muziekimprovisatie)

Postbus 9284, 1800 GG Alkmaar, telefoon: 072-5615649
Info: _st.swing@tiscali.nl of www.swingweb.nl

Groei downloadmarkt overtreft daling
cd-verkoop
De wereldwijde verkoop van muziek via internet en mobiele
telefoons overtreft de daling van de verkoop van cd’s.
Dat maakte de IFPI, de wereldwijde organisatie van
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platenmaatschappijen, onlangs bekend.
Bron: Brabants Dagblad, 2 april 2006
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Nederlands lied in stripvorm
Veertien Nederlandse striptekenaars maakten een stripversie van hun favoriete Nederlandstalige liedje. Op 11 maart
presenteerden ze hun werk aan het publiek tijdens ‘Strips in
Stereo’ in Paradiso. Naast Gerrit de Jager (Familie Doorzon)

en Jean-Marc van Tol (Fokke Sukke) deden o.a Hanco Kolk
(Mannetje Mannetje), Dick Matena (Argonautjes) en Joost
Swarte (Katoen en Pinbal) mee.

Databank Community Arts

Cultuurnetwerk is op zoek naar nieuwe community artsprojecten en activiteiten. Iedereen kan dit op een eenvoudige manier online op deze site invoeren.
Info: www.cultuurnetwerk.nl > ‘vrije tijd’

Cultuurnetwerk Nederland heeft een nieuwe online databank gelanceerd met daarin bijna honderd ‘community arts’projecten. Het gaat om projecten op het snijvlak van kunst
én maatschappelijke betrokkenheid.

Royal Music Machines
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Nationaal
Museum van Speelklok tot Pierement, presenteert het
museum de jubileumtentoonstelling ‘Royal Music Machines’.
De tentoonstelling vindt plaats van 13 april tot en met 30

juli 2006. De beroemdste muziekautomaten uit de afgelopen
500 jaar worden hierin samengebracht.
Info: www.museumspeelklok.nl

Cultuur Primair Prijs van start

45 prijzen toekennen variërend van 500 tot 7000 euro.
Daarnaast kunnen scholen of betrokken partijen een project
nomineren via een Gouden Tip. Info: www.cultuurplein.nl/
po/praktijk/praktijkbeschrijvingen/infoprijs

Welke kunst- of erfgoedprojecten in het primair onderwijs
verdienen een prijs? Welke vond de school echt geslaagd?
Scholen kunnen tot 1 juni 2006 projecten inzenden of voordragen voor de Cultuur Primair Prijs. Een jury zal in totaal

Onderwijs aan het woord
Op maandag 13 februari j.l. heeft minister Van der Hoeven
de website www.onderwijsaanhetwoord.nl geopend.
Onderwijs aan het woord biedt alle (toekomstige) leraren,
lerarenopleiders en onderwijsondersteuners de kans om hun
mening te geven over hun beroep.

Nieuwe kwaliteitstoetsing kunsteducatie en
amateurkunst van start
De Kunstconnectie/VKV heeft een voorlopige versie uitgegeven van een Kwaliteitskader voor de buitenschoolse instellingen voor kunsteducatie en amateurkunst.

De uitkomsten zullen bovendien een beweging en discussie op gang brengen waarin de onderwijsprofessionals zelf
leidend zijn.

Dit kader is opgesteld in samenwerking met de VNG, IPO,
PAK en Hobéon Certificering, en vormt nu de leidraad voor
de certificering van 25 pilot-instellingen voor kunsteducatie.
Info: www.vng.nl/smartsite.dws?ID=56470

Nieuwe brochure voor gemeenten over
kunsteducatie
De brochure ‘Kunsteducatie loont!’ informeert gemeentebestuurders en –ambtenaren over het belang van een
goede infrastructuur voor kunsteducatie. De brochure is
een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van OCW, VNG,

Cultuurnetwerk Nederland en De Kunstconnectie/VKV. De
bestuurders en cultuurambtenaren van alle gemeenten ontvangen een exemplaar.
Info: www.dekunstconnectie.nl

Docentenopleiding Muziek op Schoot
Muzieklessen geven aan jonge kinderen tussen de 0 en 4
jaar, met hun ouders of op een kinderdagverblijf, is fantastisch leuk, maar wel een vak apart! UNISONO organiseert in
samenwerking met Peuters en Muziek de docentenopleiding
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Muziek op Schoot, 18 bijeenkomsten op zaterdagen vanaf 23
september 2006- april 2007. Info: UNISONO, tel. 030- 233
5600, www.amateurmuziek.nl of peuters@amateurmuziek.nl?
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