HAPPY DAYS

Zangers in alle leeftijden namen deel, van 8 en 10 t/m bijna 60 jaar. Ze zongen
jazz, pop, klassiek en musical.
Op het youtubekanaal zijn nog diverse opnames te beluisteren van het concert
Happy Days!
Klik hier voor een verslag van het geslaagde concert Happy Days in 2016
tijdens het Festival Zeldzaam Mooi.

Het project Happy Days helpt amateurs hun eerste stapjes op het podium te zetten.
Ze biedt daarnaast aan semi-profs podium. Deze combinatie maakt het mogelijk
een samenwerking tot stand te brengen tussen amateur en beroepsmusici uit
Deventer en omstreken, waarbij het sociale aspect van internationaal verbinden
hoog in het vaandel staat.
In 2016 zijn vluchteling jongeren met hun families uitgenodigd deel te nemen aan
zowel de muzikale picknick als meezingen in het project. Door verhuizing van vele
naar veelal Ter Apel, waren zij uiteindelijk niet in de gelegenheid. Ze wilden het wel
heel graag echter er kwam een grote verhuizing, waardoor ze niet deel konden
nemen. (Soms, tot een dag tevoren, is niet bekend dat zij gaan verhuizen).

HAPPY DAYS

!

Helpt u mee Kidsevent " Vocal Joy" in de toekomst mogelijk te
maken, dit te kunnen blijven geven?
(Geplaatste foto's zijn gekeurd en goed bevonden door de
woonbegeleiders van de noodopvang. Andere foto's en video
opnames mochten er niet gemaakt worden i.v.m. strenge
regelgeving in deze).
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!

Laatste nieuws januari 2018

Zangers in alle leeftijden namen deel, van 8 en 10 t/m bijna 60 jaar.
Ze zongen jazz,pop, klassiek en musical.
Op het youtubekanaal zijn nog diverse opnames te beluisteren van
het concert Happy Days!
Klik hier voor een verslag van het geslaagde concert Happy
Days in 2016 tijdens het Festival Zeldzaam Mooi.

Workshops in masterclass vorm gegeven.
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Wat zijn de doelstellingen van workshops ter voorbereiding op
concerten?
Het project Happy Days helpt amateurs hun eerste stapjes op het
podium te zetten. Ze biedt daarnaast aan semi-profs podium. Deze
combinatie maakt het mogelijk jaarlijks een samenwerking tot stand
te brengen tussen amateur en beroepsmusici uit Deventer en
omstreken, waarbij het sociale aspect van internationaal verbinden
hoog in het vaandel staat.
In 2016 zijn vluchteling jongeren met hun families uitgenodigd deel
te nemen aan zowel de muzikale picknick als meezingen in het
project. Door verhuizing van vele naar veelal Ter Apel, waren zij
uiteindelijk niet in de gelegenheid. Ze wilden het wel heel graag
echter er kwam een grote verhuizing, waardoor ze niet deel konden
nemen. (Soms, tot een dag tevoren, is niet bekend dat zij gaan
verhuizen).
Helpt u mee HAPPY DAYS tot een terugkerende activiteit te
kunnen maken?

!

Activiteiten van Stichting Zangcultuur Deventer in 2016
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Activiteit Muzikale Picknick
Deze is uitgesteld i.v.m. de verhuizing van de vluchtelingen.
Klik op Muzikale Picknick 2016 voor de doelstelingen.
N.a.v. eerdere Picknicks in het oudste Stadswandelpark van
Nederland Het Worpplantsoen heeft Stichting Zangcultuur Deventer
besloten om een bescheiden Muzikale Picknick te organiseren,
waarbij enkele vluchteling kinderen en jongeren uitgenodigd zullen
worden deel te nemen aan de Picknick met hun familie. Ook de
woonbegeleiders van de noodopvang voor vluchtelingen zullen in
beperkte mate deze activiteit mee organiseren.

Activiteit Kidsevent "VOCAL JOY"
Lekker â€ªzingenâ€¬ met â€ªkinderenâ€¬/jongeren van
vluchtelingen bij Pre-Pol, de noodlocatie van voormalig
Auping, in Deventer.

!

Klik op KIDS EVENT voor de doelstellingen.
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Kidsevent zou vanaf half augustus 2016 weer starten met Laura en
Annemieke voor de kleine activiteiten en met Laura, Juliette en
Annemieke voor de grote activiteiten. Echter door een grote
onverwachte verhuizing van alle vluchtelingen geraakte de
noodopvang leeg.
Voor Kidsevent zochten we een akoestische piano.

HAPPY DAYS

Er is een oude duitse piano geregeld door stichting Zangcultuur via
Stichting Piamore in april j.l. De pianoleerlingen van de Leeuwenkuil
hebben de bijkomende kosten op zaterdag 3-4--2016 bij elkaar
gespeeld in een hele leuke pianomarathon. Het was ontroerend te
horen dat 98% van de kinderen wilde dat er ook een piano naar de
noodopvang ging.

!

Donderdag 7 juli 2016 vond de feestelijke plaatsing van de
Duitse piano bij de noodopvang vluchtelingen plaats:
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Helpt u mee Kidsevent " Vocal Joy" in de toekomst mogelijk te
maken, dit te kunnen blijven geven?
(Geplaatste foto's zijn gekeurd en goed bevonden door de
woonbegeleiders van de noodopvang. Andere foto's en video
opnames mochten er niet gemaakt worden i.v.m. strenge
regelgeving in deze).
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De activiteit "Vocal Joy" en het project "Happy Days" in 2016,
zijn mede mogelijk gemaakt door diverse vrijwillige bijdragen
van mensen en bedrijven:
Project "Happy Days":
(Semi-prof) Filmer: Bas Idsinga, Saxofonist Douwe Laansma,
Amateur gitarist: Karel Meenink, Amateur drummer: Henri de Berk,
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(Semi-Prof) Fluitiste: Veronica Simonet, Danseres in opleiding:
Danique Jannink, Band: Mae Pure, Klassiek zangeres: Annemieke
Brouwer,
Materieel van: Zangstudio Annemieke Brouwer, Stichting
Muziekkoepel Nering BÃ¶gel
Activiteit "Vocal Joy":

Ontwerper Egbert Scheffer, Stichting Piamore (Joelle Doll),
Pianiste: Laura Stone, Organisator en klassiek zangeres:
Annemieke Brouwer,
Materieel van Zangstudio Annemieke Brouwer, Laura Stone en
Juliette DumorÃ©,
Beide projecten zijn mede mogelijk gemaakt door:
Vrienden van Stichting Zangcultuur Deventer

!

Laatste nieuws januari 2018

HAPPY DAYS

!

•

Vrijwilliger Vincent Schuurman heeft aan een nieuwe website
gewerkt. Sinds kort heeft hij een hele leuke nieuwe baan. SZD
is blij voor hem. Wij kijken nu naar mogelijkheden de nieuwe
website online te zetten. Tot die tijd blijft deze website in
gebruik voor SZD.
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Muziek - kunst:
* helpen de nederlandse taal makkelijker te leren beheersen
* verbinden,
* verfrissen de ziel,
* geven ontspanning,
* geven energie,
* brengen opening voor verandering,
* geven vaak een diep geluksgevoel.

HAPPY DAYS

Een van de moeders kwam naar Annemieke toe en omhelste haar.
Als we elke keer bij Kidsevent een groepje kinderen van een basisof middelbare school/Leeuwenkuil/Zangstudio mee kunnen krijgen?
Kinderen zijn zo flexible, ze spelen gelijk samen.
De vluchteling kinderen werden er zo vrolijk van. Een momentje van
geluk!
En de ballonnen meegenomen door Astrid Teunissen waren
natuurlijk helemaal leuk, het werd "Volleyballen met ballonnen"! Ze
wisten van geen ophouden, de Nederlandse jongeren van 12-14 en
17 jaar en de vluchteling-kinderen van naar schatting 6 en 8 - 10
-12 jaar. Integreren al spelend leren.
* De overige piano's die geplaatst gaan worden door Stichting
Piamore gaan naar o.a. de kinderafdeling van het Deventer
Ziekenhuis. Stichting Zangcultuur Deventer hoopt ook daar met
jeugdige zangers een bijdrage te kunnen gaan leveren, echter
alleen als hier behoefte aan is vanuit de ziekenhuizen.
(We mogen geen foto's en filmpjes maken i.v.m. strenge regels
AZC's in deze en houden het bij een woordelijk verslag en
onderstaande toegestane foto's).
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* geven energie,
* brengen opening voor verandering,
* geven vaak een diep geluksgevoel.
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Activiteiten van Stichting Zangcultuur Deventer in 2016
Activiteit Muzikale Picknick
Deze is uitgesteld i.v.m. de verhuizing van de vluchtelingen.
Klik op Muzikale Picknick 2016 voor de doelstelingen.
N.a.v. eerdere Picknicks in het oudste Stadswandelpark van
Nederland Het Worpplantsoen heeft Stichting Zangcultuur Deventer
besloten om een bescheiden Muzikale Picknick te organiseren,
waarbij enkele vluchteling kinderen en jongeren uitgenodigd zullen
worden deel te nemen aan de Picknick met hun familie. Ook de
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woonbegeleiders van de noodopvang voor vluchtelingen zullen in
beperkte mate deze activiteit mee organiseren.

Activiteit Kidsevent "VOCAL JOY"
Lekker â€ªzingenâ€¬ met â€ªkinderenâ€¬/jongeren van
vluchtelingen bij Pre-Pol, de noodlocatie van voormalig
Auping, in Deventer.
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Klik op KIDS EVENT voor de doelstellingen.
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Kidsevent zou vanaf half augustus 2016 weer starten met Laura en
Annemieke voor de kleine activiteiten en met Laura, Juliette en
Annemieke voor de grote activiteiten. Echter door een grote
onverwachte verhuizing van alle vluchtelingen geraakte de
noodopvang leeg.
Voor Kidsevent zochten we een akoestische piano.
Er is een oude duitse piano geregeld door stichting Zangcultuur via
Stichting Piamore in april j.l. De pianoleerlingen van de Leeuwenkuil
hebben de bijkomende kosten op zaterdag 3-4--2016 bij elkaar
gespeeld in een hele leuke pianomarathon. Het was ontroerend te
horen dat 98% van de kinderen wilde dat er ook een piano naar de
noodopvang ging.
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Donderdag 7 juli 2016 vond de feestelijke plaatsing van de
Duitse piano bij de noodopvang vluchtelingen plaats:
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Berichtgeving feestelijke Piano-plaatsing met Kidsevent "Vocal
Joy"
Wat was het mooi de pianoleerlingen van JoÃ«lle Doll-Wiegers te
horen begeleiden, dansen, meespelen in de kring bij het zingen met
de kinderen van vluchtelingen. Soms plant je een klein zaadje.
Zo eenvoudig kan het zijn.
Alle kinderen en jongeren waren geraakt en Joelle en Annemieke
ook. Een van de moeders kwam naar Annemieke toe en omhelste
haar.
Als we elke keer bij Kidsevent een groepje kinderen van een basisof middelbare school/Leeuwenkuil/Zangstudio mee kunnen krijgen?
Kinderen zijn zo flexible, ze spelen gelijk samen.
De vluchteling kinderen werden er zo vrolijk van. Een momentje van
geluk!
En de ballonnen meegenomen door Astrid Teunissen waren
natuurlijk helemaal leuk, het werd "Volleyballen met ballonnen"! Ze
wisten van geen ophouden, de Nederlandse jongeren van 12-14 en
17 jaar en de vluchteling-kinderen van naar schatting 6 en 8 - 10
-12 jaar. Integreren al spelend leren.
* De overige piano's die geplaatst gaan worden door Stichting
Piamore gaan naar o.a. de kinderafdeling van het Deventer
Ziekenhuis. Stichting Zangcultuur Deventer hoopt ook daar met
jeugdige zangers een bijdrage te kunnen gaan leveren, echter
alleen als hier behoefte aan is vanuit de ziekenhuizen.
(We mogen geen foto's en filmpjes maken i.v.m. strenge regels
AZC's in deze en houden het bij een woordelijk verslag en
onderstaande toegestane foto's).
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