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Naschoolse activiteit

De gemeente Amsterdam Zuidoost heeft een uitgebreid aanbod aan naschoolse activiteiten voor het 
basisonderwijs. Ook de Stichting Steeldrum Bijlmer neemt hieraan sinds vele jaren deel door het ter 
beschikking stellen van haar steeldrum instrumenten ten behoeve van muziekonderwijs. Elk semester 
hebben circa 14 kinderen kennis gemaakt met de steeldrum. Zij oefenden samen wekelijks gedurende een 
uur onder leiding van muziekdocente Frauke Lühning. Na afloop van elk semester brachten de kinderen de 
ingestudeerde liedjes ten gehore van hun medeleerlingen, als onderdeel van een presentatie van alle 
naschoolse activiteiten. De presentaties hebben op 3 februari en 6 juli plaatsgevonden. Het betreft hier 
kinderen in de leeftijd van 9 tot 11 jaar van de basisscholen Samenspel en Bijlmerdrie aan de Kantershof in 
Amsterdam Zuidoost. Op 19 december vond de presentatie plaats van de eerste groep kinderen van de 
basisscholen Achtsprong en De Rozemarn tijdens het kerstfeest van de school.

Workshops

Er zijn dit jaar, evenals vorig jaar, voor leerlingen van het VMBO onderwijs workshops gegeven door 
muziekdocente Frauke Lühning, waarvoor de stichting de instrumenten ter beschikking heeft gesteld. De 
workshops zijn onderdeel van het leerprogramma “Muziekwereld van de steeldrum” dat het Tropenmuseum 
met medewerling van Frauke Lühning heeft ontwikkeld. Het betreft een aantal workshops op locatie van de 
school van elk 1 uur voor een groep van meestal 15, soms meer, leerlingen. De workshops zijn gedaan voor 
het Nova College in Amsterdam West, het Clusius College in Amsterdam Noord en de Praktijkschool in 
Uithoorn. In totaal hebben circa 600 leerlingen aan de workshops deelgenomen.

Oefenen steelband

In 2012, evenals in 2011, is een strikt handhavingsbeleid gehanteerd m.b.t. de toegang tot en gebruik van de 
gymzaal, die wij ook als oefenruimte voor de Bijlmer Steelband Kids gebruiken en waarin zich ook een 
aparte ruimte bevindt, waarin onze instrumenten zijn opgeslagen. Voor de optredens van de steelband is het 
echter vaak noodzakelijk dat er extra geoefend wordt en dat we uiteraard toegang hebben tot onze 
instrumenten als die, op de dag van het optreden, per vrachtwagen worden opgehaald en meestal dezelfde 
dag weer teruggebracht. Die flexibiliteit bleek niet langer mogelijk, waardoor de leiding van de band zich 
genoodzaakt zag de activiteiten van de band te staken totdat een oplossing voor de huisvesting was 
gevonden. Deze is uiteindelijk gevonden, met hulp van Stichting Sirius,  aan de Huntum in Amsterdam 
Zuidoost in een bijgebouw van basisschool de Achtsprong, waar wij een leegstaand leslokaal tijdelijk als 
oefenruimte  kunnen gebruiken. De verhuizing vond op 12 juli plaats.

Na de verhuizing bleek het noodzakelijk de band weer bijna opnieuw op te bouwen. Dit had diverse 
oorzaken: 1. De nieuwe locatie is in een andere buurt van Amsterdam Zuidoost. 2. Bijna alle kinderen van de 
band gingen dit jaar naar het voortgezet onderwijs en kregen met andere uitdagingen te maken. 3. Er waren 
geen optredens mogelijk in 2011 en eerste helft 2012, waardoor een belangrijke motivatie factor voor de 
kinderen ontbrak.

De bandleden worden in principe gerekruteerd uit de kinderen die meedoen aan de naschoolse activiteit. 
Kinderen die talent tonen en gemotiveerd zijn worden uitgenodigd om in de band spelen. Dit is een al vele 
jaren beproefde methode en ook dit jaar zijn, op onze nieuwe locatie aan de Huntum, weer enkele kinderen 
enthousiast gemaakt voor de band.
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