Activiteitenverslag 2015
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. In het tweede blok van het schooljaar hebben 6
kinderen kennis gemaakt met de steeldrum. Zij oefenden samen wekelijks gedurende een uur onder leiding
van muziekdocente Frauke Lühning. 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. In het derde
blok van het schooljaar richt PPOZO zich vanaf dit jaar uitsluitend op buitenactiviteiten, zodat steelpan les
niet geprogrammeerd stond. Helaas is door een samenloop van omstandigheden ook in het eerste trimester
van het nieuwe schooljaar geen steelpan les geprogrammeerd.

Workshops
Er zijn dit jaar een tweetal workshops voor kinderen gegeven, voorafgaand aan een optreden, in theater
RASA in Utrecht en in het atrium van het Bimhuis in Amsterdam. Circa 20 kinderen hebben aan de
workshops deelgenomen, waarbij zij onder leiding van muziekdocente Frauke Lühning gezamenlijk een
nummer hebben ingestudeerd.

Oefenen steelband
In de loop van 2015 is de jongeren band Bijlmer Steelband uitgegroeid tot een volwaardige band van 10
spelers. Door tweemaal per week gezamenlijk te oefenen is in korte tijd een volledig repertoire opgebouwd.
Hiervoor zijn 5 nieuwe arrangementen door Frauke Lühning gemaakt. De Bijlmer Steelband Kids bestonden
afgelopen jaar uit 4 kids, volwassen begeleiders niet meegerekend, zodat besloten is beide bands voor 2015
samen te voegende onder de naam Bijlmer Steelband.

Samenwerking Olaf Keus (drums)
Olaf Keus is als docent drums verbonden aan Muziekschool Amsterdam en het Conservatorium van
Amsterdam. Hij is leider van de latin jazz formatie 4Sure. Olaf is bereid gevonden de Bijlmer Steelband als
vaste drummer te begeleiden.

Optredens Bijlmer Steelband
10-01-2015:
17-05-2015:
16-06-2015:
20-06-2015:
21-06-2015:
02-07-2015:
02-08-2015:
29-08-2015:
05-09-2015:
19-09-2015:
18-10-2015:
31-10-2015:
01-11-2015:

Xite studio in Amsterdam t.b.v. Bungalup TV
Ruigoord in Amsterdam t.g.v. de Jazzport Suriname Special
Parkeergarage Develstein in Amsterdam ZO t.g.v. de opening van World of Food
ZIMIHC theater Stefanus in Utrecht t.g.v. het Internationaal Steelband Festival
Haarlemmerhout in Haarlem t.g.v. het Hout Festival
Samenspel schoolplein in Amsterdam ZO t.g.v. het afscheid van de directeur
Ruigoord in Amsterdam t.g.v. het festival Landjuweel 2015
Burcht in België t.g.v. het festival Kleur 2015
Anton de Komplein in Amsterdam ZO t.g.v. de Dag van de 1000 culturen
Winkelcentrum Amsterdamse Poort in Amsterdam ZO t.g.v. het Pop up podium
Theater RASA in Utrecht t.g.v. de Culturele Zondag 'Alles Kids'
Winkelcentrum Ganzenpoort in Amsterdam ZO t.g.v. de Ganzenpoort Braderie
Bimhuis / muziekgebouw in Amsterdam, in het voorprogramma van Jonathan Scales

Open dag
Op 12 september 2015 is voor het eerst is in onze pan yard en op het schoolplein van de Bijlmerdrie een
open dag gehouden. Diverse kinderen uit de buurt en jongeren ver daar buiten kregen de gelegenheid
kennis te maken met steelpan en de cultuur daar omheen.

Workshop gamelan
Op 11 november 2015 is in samenwerking met gamelan gezelschap Gong Tirta in Amsterdam een gamelan
workshop voor de spelers georganiseerd. De spelers van de steelband leerden onder leiding van Renadi
Santoso de typische speeltechniek en samenspel van de Balinese gamelan door twee nummers in te
studeren.

Master classes
Drie beroemde pan spelers waren het afgelopen jaar bereid een master class te geven aan onze bandleden
in de Bijlmer Steelband pan yard.

13-07-2015: Akinola Sennon is solist, arrangeur, muziek docent en bandleider van de Siparia Deltones uit
Trinidad. Zij werden in 2014 tweede in de finale van de grootste steelband competitie in de wereld het TNT
Panorama in Trinidad & Tobago in de categorie small bands (40 – 60 spelers).
02-11-2015: Jonathan Scales is jazz musicus, solist, componist en bandleider van de 3-mans formatie
Fourchestra uit de VS. Zij maakten een wereldtour en traden een dag te voren op in het Bimhuis en kregen
daarvoor lovende kritieken. Op verzoek van onze bandleden besteedde Jonathan Scales aandacht aan
improviseren in zijn master class.
11-12-2015: Andy Narell is jazz musicus en componist en behoort tot de 10 bekendste pannisten ter wereld.
Hij is opgegroeid in de VS, maar woont nu in Parijs. Grote invloed heeft hij gehad op de bekendste franse
steelband Calypsociation, waarmee hij nog steeds verbonden is. In Trinidad is hij de vaste arrangeur voor de
steelband Birdsong. Hij trad op als gastmusicus van de jubilerende Fra Fra Sound in het Bijlmerpark Theater
op 13-12-2015. In de master class gaf hij bijzondere aandacht aan de balans tussen de diverse secties van
het orkest en improvisatie.

Concertbezoek
Op 13 december 2015 hebben de spelers samen het jubileum concert van de band Fra Fra Sound met Andy
Narell bijgewoond.

Onderscheiding
Op 30 april 2015 ontving onze bandleider Frauke Lühning uit handen van Alpha Sennon namens het
Deltones Institute Of Steel Drums and Music uit Trinidad een onderscheiding voor haar werk voor de Bijlmer
Steelband Kids en haar bijdrage aan de ontwikkeling van de steelpan.

