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Naschoolse activiteit

De gemeente Amsterdam Zuidoost heeft een uitgebreid aanbod aan naschoolse activiteiten voor het 
basisonderwijs. Ook de Stichting Steeldrum 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 1 juli, tijdens de viering van de afschaffing van de slavernij op het 
schoolplein van basisschool De Rozemarn en op 18 december tijdens de viering van het kerstfeest in 
basisschool De Rozemarn plaatsgevonden. Het betreft hier kinderen in de leeftijd van 9 tot 11 jaar van de 
basisscholen Achtsprong en De Rozemarn aan de Huntum in Amsterdam Zuidoost, waar ook onze 
oefenruimte tijdelijk is gehuisvest.

Oefenen steelband

In 2012 was de band door diverse omstandigheden aanzienlijk ingekrompen. In de loop van 2013 is echter 
weer een nieuwe band gevormd uit gemotiveerde en getalenteerde kinderen van de naschoolse activiteit en 
enkele meer ervaren kids. Om repertoire op te bouwen is met deze kinderen onder leiding van Frauke 
Lühning vanaf  maart i.p.v. 1 maal per week, 2 maal per week geoefend. Dit leidde er toe dat de kids vanaf 
september weer konden optreden. Eind van het jaar maakten 7 kids deel uit van de band.

Optredens steelband

15-09-2013: Openbare Bibliotheek Amsterdam, ter gelegenheid van boekpresentatie door Hilli Arduin
25-11-2013: Rijksmuseum, Amsterdam, ter gelegenheid van uitrijking IJ-prijs aan directeur Pijbes

Onderhoud

De 3 six-bass sets zijn opnieuw geschilderd en van hoezen voorzien om ze te beschermen tijdens transport.

Communicatie

In aanvulling op de bestaande facebook pagina van de Bijlmer Steelband Kids is door de stichting ook een 
website gemaakt: www.bijlmersteelbandkids.nl. Deze werd in december gelanceerd.

http://www.bijlmersteelbandkids.nl/

