Nieuwsbrief oktober 2018

Van het bestuur
Eenmalige subsidie en de stand van zaken Businessplan Boogie Woogie
Op 18 september jl. hebben de raden van de Gemeentes Oost Gelre en
Aalten, en al in een eerder stadium ook de Gemeente Winterswijk,
ingestemd met de eenmalige subsidie die Boogie Woogie
heeft aangevraagd. Deze extra aanvulling is nodig om de
ontstane verliezen van de afgelopen jaren te compenseren. Naast deze
hebben de raden ook een bedrag toegekend voor het schrijven van een
Businessplan voor Boogie Woogie alsook voor de kosten die deze
implementatie met zich mee zal gaan brengen. Dit Businessplan dient
als input voor de subsidieverstrekking voor 2019 voor de 3 Gemeenten
met als uitgangspunt dat het een toekomstbestendig karakter moet
hebben. Het Businessplan is inmiddels afgerond en eind september jl. besproken met de Wethouders
en Beleidsambtenaren van de 3 Gemeenten. In een eerste reactie gaven ze te kennen dat het
inhoudelijk een rapport is wat voldoet aan de vraagstellingen, dat alle facetten aan de orde komen
en zeker een goede basis is voor Boogie Woogie als Kunst en Cultuurcentrum. De Wethouders en
Beleidsambtenaren zullen het Businessplan intern bespreken & toetsen en verder zijn er afspraken
gemaakt in deze.

Nieuwe vertrouwenspersoon:
Zoals in de algemene voorwaarden van de prospectus vermeld heeft Boogie Woogie een
klachtenprocedure en een vertrouwenspersoon. Na heel wat jaren met Cas van Gompel
samengewerkt te hebben is met ingang van 1 september nieuwe vertrouwenspersoon
aangetrokken. Wij danken Cas natuurlijk van harte voor zijn diensten al deze jaren en hopen in deze
nieuwe persoon een goede vervanger te hebben gevonden. Mocht u om wat voor reden dan ook
advies willen inwinnen in relatie met Boogie Woogie kunt u contact opnemen met Jan Landeweerd.
Hij is bereikbaar via e-mail: jan.landeweerd@arbounie.nl en zijn mobiele nr. is 06- 5250 2426 .
Uiteraard blijft dit strikt vertrouwelijk.

Impuls Muziek
Ook dit schooljaar zijn er weer een groot aantal scholen gestart
in het kader van de subsidieregeling Impuls Muziek. Zij gaan de
komende 3 jaren o.l.v. een muziekcoach van Boogie Woogie aan
de slag om het muziekonderwijs weer een vaste plek op het
lesrooster te geven.
Helaas was dit het laatste jaar waarin de subsidie kon worden
aangevraagd, in totaal hebben er 16 scholen binnen de
gemeentes Winterswijk, Oost Gelre en Aalten deelgenomen.
Wij wensen OBS De Schakel Winterswijk, St. Ludgerusschool
Groenlo, Daltonschool De Vlier Winterswijk,
De Ni-je Veste Buitenschans, de Watermolen Groenlo en
SBO Het Bariet Lichtenvoorde heel veel muziekplezier de
komende jaren!
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Méér Muziek in de Klas Lokaal
Alle kinderen in de Achterhoek structureel muziekonderwijs op de basisschool!
Op 11 oktober a.s. wordt er bij Boogie Woogie Cultuurcentrum een informatiebijeenkomst
georganiseerd i.s.m. de stichting Méér Muziek in de Klas.
De stichting Méér Muziek in de Klas organiseert lokale netwerken met als doel het muziekonderwijs
per regio te verduurzamen.
Dat doet de stichting door regionale partijen die nodig zijn om structureel
muziekonderwijs op de basisscholen te verankeren, met elkaar te
verbinden en te laten samenwerken.
Betrokken partijen zijn o.a. het onderwijs, amateur verenigingen,
regionale overheden, kinderdagverblijven, bedrijven, serviceclubs,
poppodia, pabo’s en conservatoria.
Samen met Muziek & KunstWijs gemeente Berkelland en Muziekschool
Oost-Gelderland Doetinchem willen we onderzoeken of we ook net als
elders in Nederland tot een convenant voor de regio Achterhoek kunnen
komen, waarin we samenwerkingsafspraken vastleggen voor duurzaam
muziekonderwijs voor de lange termijn (3-5 jaar), zodat alle kinderen in
2020 weer structureel muziekles op de basisschool krijgen.
De avond start om 19.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 18.30 uur.
U bent van harte welkom deze avond bij te wonen, aanmelden kan door een email te sturen naar
nathalie@boogiewoogie.nl.
Vriend worden
Ook kunt u vriend worden van Boogie Woogie. Met een bijdrage vanaf € 25,00 per jaar wordt u al
Vriend. Kijk op de website voor meer informatie en om direct aan te melden:
https://www.boogiewoogie.nl/word-vriend/
Jubilarissen
Begin september werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet.
Claudette Doup, docente keyboards, piano en zang lichte
muziek, is 25 jaar in dienst van Boogie Woogie en Wim
Dollekamp, docent klein koper en ongestemd slagwerk 40 jr.
Een enorme prestatie. Het bestuur stak dan ook niet onder
stoelen en banken dat ze erg onder de indruk waren van de
inzet en het enthousiasme van de docenten. Ze werden onder
applaus van de collega’s bedankt en tijdens een lekkere
versnapering kregen de jubilarissen een mooi presentje mee.
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In de spotlights
Hallo! Mijn naam is Annemieke van Doesburg. Sinds 2014
ben ik afgestudeerd Docent Muziek en geef ik les op basis- en
middelbare scholen. Daarnaast speel ik doedelzak (‘pipes’) bij
een band in Borculo, waar ik mijn eigen doedelzakschool heb.
Als doedelzakspeler speel ik maandelijks mee in een grote
internationale muziekproductie.
Sinds dit schooljaar werk ik ook als AMV-docent via
BoogieWoogie op wat basisscholen. Ik heb intussen de eerste
lessen gegeven en ik heb het ontzettend naar mijn zin. Wie
weet tot ziens!

Agenda








van zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober herfstvakantie
11 & 12 december praktijkexamens
Vrijdag 14 december leerlingenconcert & diploma-uitreiking
Van zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari kerstvakantie
Maandag 21- t/m vrijdag 25 januari 2019 open lesweek
Zondag 3 februari 2019 docentenconcert om 15.30uur
Maandag 18- t/m 22 februari 2019 samenspelweek met concert

Boogie Woogie Cultuurcentrum
Roelvinkstraat 2 7100 AA Winterswijk
Tel.nr.: 0543 – 51 55 69
info@boogiewoogie.nl
www.boogiewoogie.nl
www.facebook.com/BoogieWoogieKunstenCultuur
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