Beste Stedenbandbelangstellenden,
Uiteraard sluiten we 2019 af met een Nieuwsbrief met de
laatste nieuwtjes.

PRIBAM HOORN uitwisseling tussen Muziekschool
Boedijn en muziekschool ZUS d.d. 22-25 oktober 2019

Muzikale ontmoeting

Deelnemers
Isis Schouten (zang, gitaar, piano)
Charlotte van Rosmalen (zang, gitaar)
Jens Eijkelenkamp (drums)
Roel Bakker (basgitaar)
Madelief van Vlijmen (docent bas, bandcoaching)
Doel : Laat een groep jongeren uit Hoorn samen met een
groep jongeren uit Příbram (Tsjechie) een project
opzetten en uitvoeren.
Ze krijgen daarvoor begeleiding van docenten van
Muziekschool Příbram en Boedijn.
Ze bereiden twee uitwisselingsprojecten voor . Oktober
2019 Příbram, Juni 2020 Hoorn
Financiele ondersteuning : Muziekschool Boedijn,
Muziekschool ZUS Příbram, Gemeente Příbram
Resultaat
Een geslaagde uitwisseling, de groep heeft na intensief
contact in whatsapp-groep repertoire gekozen en
voorbereid. Onder begeleiding van Madelief van Vlijmen
en piano docent Jakuba gerepeteerd. Een afsluitend
optreden in muziekschool Příbram, gefilmd door lokale
omroep.
De groep heeft samen nagedacht over hoe ze de
uitwisseling willen vormgeven. Ze zijn begonnen met een
plan voor het bezoek voor de Tsjechische groep aan
Nederland.
Ze hebben geleerd over verschillende werkwijzen. Van
blad spelen, improviseren, communiceren.
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Plannen voor bezoek Tsjechische groep aan Hoorn
tijdens de Hoornse Stadsfeesten
Repeteren met nieuwe groep
Optreden op Hoornse Stadsfeesten
Optreden Roofers?
FEEDBACK en ideeën van de uitwisselingsgroep
Some ideas Příbram—-> Hoorn
1. Visit Amsterdam
2. Walk through Hoorn
3. Meet through music
4. Biking
5. Typical Dutch food
6. Change of instruments Czech vs Dutch
7. Games with improvisation
8. Workshops
9. Czech sing Dutch song (switch?)
10. Tasting cheese, farm
11. Take a boat
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12. Put tulips to clogs
13. Longer visit

een uitwisseling op het gebied van ouderenzorg staat op
het verlanglijstje.
En op relatief korte termijn zijn we op zoek naar een
school die wil meedoen aan een internationaal
Youthcamp in Příbram. We zoeken hiervoor 2 tot 3
leerlingen in de leeftijd van 16 tot 18 jaar + een
begeleider. Deze gebeurtenis vindt plaats van 18 t/m 22
juni 2020. Uiteraard zou het leuk zijn als Hoorn zich daar
liet zien.

2019 een druk jaar, 2020 SSHP klaar voor
vervolgcontacten, stelt voorzitter Wim
Tartaud
En weer is er een jaar voorbij. De tijd vliegt voorbij als er
veel werk aan de winkel is.
In het jaar 2019 zijn we bezig geweest om het
Tsjechische leerboek, dat we gebruikt hebben in het
Erasmusproject Tradities en Gewoontes binnen Europa,
te vertalen. Het boek is vertaald door een vertaalbureau
en we hebben als Stichting zelf de lay-out verzorgd. Zo is
het ons gelukt de originele foto’s uit de Tsjechische
uitgave in de Nederlandse vertaling op te nemen.
Op 28 mei hebben we het boek gepresenteerd aan de
deelnemers en natuurlijk aan de schrijfster van het boek,
mevr. Vladimira Slavikova.

Lopende contacten voor ontmoetingen in de
nabije toekomst (2020)
Naast de contacten tussen de muziekscholen wordt er
gewerkt aan een ijshockeyontmoeting tussen de Blue
Mountain Cougars en een team uit Příbram.
Uiteraard komt er een tegenbezoek van de Scouting
Příbram aan de Scouting Martin Luther King.
Verder wordt er, op verzoek van de burgemeester van
Příbram, gewerkt aan een nieuw contact in de zorg.
Daarvoor zijn we in gesprek met De Omring. Met name
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Zij werd vergezeld door o.a. de nieuwe burgemeester
van Příbram, de heer Konvalinka. Tijdens dit bezoek
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kwam de vraag van de heer Konvalinka naar voren hoe
de zorg in Hoorn c.q. in Nederland is georganiseerd.
Natuurlijk hebben wij deze vraag opgepakt en hebben
contact gezocht met zorgorganisatie De Omring.
Inmiddels zijn er onderlinge contacten tussen De Omring
en de directeur van de zorginstellingen in Příbram. Dit
zal, naar verwachting, in 2020 uitmonden in een
uitwisseling om elkaars werkwijze te bekijken.
In september hebben we, samen met de brandweer, weer
deelgenomen aan de Salmaj in Příbram.
De brandweer heeft dan de traditionele wedstrijd op de
Svata Hora en het bestuur heeft tijdens deze Salmaj
contacten in Příbram weer aangehaald.
De scouting en ook de muziekschool zijn naar Pribram
geweest. U heeft hier eerder in deze Nieuwsbrief al het
een en ander kunnen lezen.
Volgend jaar staan er alweer een aantal projecten op
stapel.
•
Vervolg van project in de zorg.
•
Het nieuwe 3-jarige Erasmus project m.b.t
Robotica.
•
Contact opstarten met Secondary School
of Hotel Management and Trade.
•
De uitwisseling met de Příbram IJshockey
club.
•
Het International Youthcamp waar u
eerder in deze Nieuwsbrief al iets over
heeft gelezen.
•
Natuurlijk nemen we in september weer
deel aan de Salmaj met een belangrijke rol
voor de sportieve vrijwilligers bij de
Brandweer.

PS: dan nog even iets dat niet direct iets met de
Stedenband te maken heeft, maar waar wij als bestuur
wel trots op zijn.
Ons bestuurslid, Esther Wagenaar, schrijfster, heeft op
12 december j.l. in de bibliotheek van Hoorn haar tweede
boek van haar trilogie Terra 7, Het huis van de roos,
gepresenteerd.
Dat wilden we u toch even laten weten.

Dan rest mij niets anders dan u een paar fijne Kerstdagen
en een gelukkig, maar vooral een gezond 2020 te wensen
voor u en de uwen.
Wim Tartaud, voorzitter
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