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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 in samenwerking 
met het Projectbureau Primair Onderwijs Zuid Oost  (PPOZO) door het ter beschikking stellen van haar 
steeldrum instrumenten ten behoeve van muziekonderwijs. Door de verhuizing en verbouwing van de 
basisscholen de Achtsprong en de Rozemarn en door onzekerheid over onze huisvesting was het niet 
mogelijk voor PPOZO in Blok 4 en 5 van het schooljaar 2013/14 steelpan als naschoolse activiteit aan te 
bieden. Uiteindelijk viel het mee en mochten wij tot de zomervakantie van het Noodlokaal gebruik maken. 
Een meevaller, want daardoor kon de inmiddels opgebouwde groep van gevorderde leerlingen verder 
oefenen en zich voorbereiden op optredens als Bijlmer Steelband Kids. Na de verhuizing van onze 
oefenruimte per 1 juli naar basisschool Bijmerdrie aan de Kantershof kon weer met naschoolse activiteit 
gestart worden. In het eerste blok van het schooljaar hebben 14 kinderen kennis gemaakt met de steeldrum. 
Zij oefenden samen wekelijks gedurende een uur onder leiding van muziekdocente Frauke Lühning. Na 
afloop van het blok brachten de kinderen in de pan yard de ingestudeerde liedjes ten gehore van hun 
medeleerlingen, als onderdeel van een presentatie van alle naschoolse activiteiten. De presentatie heeft op 
8 december plaatsgevonden. Het betreft hier kinderen in de leeftijd van 9 tot 11 jaar van de basisscholen 
Samenspel, Wereldwijs en Bijlmerdrie aan de Kantershof in Amsterdam Zuidoost.

Workshops

Er zijn dit jaar weer 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 Tropentheater met medewerking 
van Frauke Lühning heeft ontwikkeld. Het educatieve programma van het  Tropentheater is inmiddels 
wegbezuinigd, maar het Tropentheater wist de subsidies ervoor bij het Bijlmerparktheater onder te brengen 
die dan scholen in ZO hebben benaderd. Het programma werd op de scholen zelf uitgevoerd daarna kregen 
de leerlingen ook nog een concert van een steelpanspeler en een filmvertoning in het Bijlmerparktheater 
aangeboden. Het betreft per school een dag lang workshops op locatie van de school van elk 1 uur voor een 
groep van meestal 20, soms meer, leerlingen. De workshops zijn gedaan voor het Bindelmeer College en 
Scholengemeenschap Reigersbos (SGR) in Amsterdam Zuidoost. In totaal hebben ca. 240 leerlingen aan de 
workshops deelgenomen. De workshop werden met groot enthousiasme ontvangen, zowel door leerlingen 
als docenten.

Op verzoek van basisschool Bijlmerdrie is in het najaar als afsluiting van een studiedag een workshop voor 
de docenten gegeven. Hieraan hebben 14 docenten deelgenomen.

Oefenen steelband kids

In 2013 werd reeds aangekondigd dat, i.v.m. herhuisvesting van de basisscholen Achtsprong en Rozemarn, 
wij op korte termijn onze oefenruimte aan de Huntum moesten verlaten. Wederom is met medewerking van 
Stichting Sirius een nieuw onderkomen gevonden in een leeg lokaal, dit keer van basisschool Bijlmerdrie 
aan de Kantershof. De verhuizing heeft op 1 juli 2014 met medewerking van de stichting en vrijwilligers 
plaatsgevonden. Dit betekende voor ons terugkeer naar de scholen waar wij tot medio 2012 in de gymzaal 
hebben geoefend. 

Hoewel de Kantershof niet dichtbij de Huntum is, zijn 5 kids de band trouw gebleven en fietsen elke 
dinsdagmiddag en donderdagmiddag naar de Kantershof. Er is 1 nieuw bandlid gerekruteerd uit de 
naschoolse activiteit op de nieuwe locatie. Voor het eerst sinds vele jaren hebben wij ook weer een 
drummer.

Optredens steelband kids

26-04-2014: Westerpark in Amsterdam t.g.v. festival Troonopvolgers
17-08-2014: Theater Bellevue in Amsterdam t.g.v. de Tulaherdenking
03-09-2014: Hotel de l'Europe in Amsterdam t.g.v. afscheidsreceptie Nederlandse honorair consul in Brazilië

Oefenen jongeren band

Op initiatief van muziekdocente Frauke Lühning is een jongeren band gestart. De spelers voor deze band 
zijn gerekruteerd uit voormalige Bijlmer Steelband Kids, die16 jaar zijn of ouder. De voorlopige werknaam is 
Amsterdam Steelharmonics. Het uiteindelijke doel is om met deze band regelmatig op te treden. Vanaf de 
zomer is gewerkt aan het opbouwen van een vaste kern van spelers en aan repertoire.


