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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. In het voorjaar van 2016 hebben 10 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.

Lessen voor beginners

Voor andere kinderen en volwassenen zijn in 2016 lessen voor beginners gestart. Op donderdagmiddag 
namen 5 kinderen en op zaterdagochtend 4 kinderen en 1 volwassene deel aan de steelpanlessen.

Workshops

Amsterdam ZO – Bonte Kraai
Tijdens de zomervakantie zijn van 25  t/m 29 juli workshops georganiseerd in buurthuis de Bonte Kraai voor 
kinderen vanaf 8 jaar uit de K-buurt in Amsterdam Zuidoost. Hiermee werden 18 kinderen bereikt.

Valkenburg
Tijdens het optreden van de band op 5 juni 2016 in Valkenburg is een korte workshop gehouden voor 
belangstellenden uit het publiek.

Oefenen steelband 

In 2016 bestond de Bijlmer Steelband uit 10 vaste leden. Op donderdag- en vrijdagmiddag werd tot in de 
avond  geoefend. Naast uitbreiding van het reguliere repertoire werd ook een kerst repertoire opgebouwd.

Optredens Bijlmer Steelband

11-04-2016:  Stadionplein in Amsterdam t.g.v. opening The Olympic 1931
01-05-2016:  Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam t.g.v. de 1 mei viering
05-05-2016:  Stadspark in Groningen t.g.v. bevrijdingsdag
05-06-2016:  Walramplein in Valkenburg tijdens het Vestingsfeest
03-07-2016:  Zuiderpark in Den Haag tijdens het DiverCity Festival
08-07-2016:  Kantershof in Amsterdam ZO t.g.v. schoolfeest basisschool Samenspel
09-07-2016:  Develstein in Amsterdam ZO, World of Food
10-07-2016:  Raadhuisplein in Emmen tijdens Full Colour Festival
27-07-2016:  Schouwburgplein in Rotterdam t.g.v. het zomercarnaval
13-08-2016:  Optredens op verschillende locaties tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam
14-08-2016:  Ruigoord, Amsterdam tijdens het festival Landjuweel
24-09-2016:  Gaasperplas in Amsterdam tijdens de Republic Day Lime van de Trinidadians in Nederland
16-12-2016:  No Limit in Amsterdam ZO t.g.v. ZO JAZZ kerstfeest in de Bijlmer met Graziella Hunsel
17-12-2016:  Develstein in Amsterdam ZO, World of Food t.g.v. het kerstfeest
18-12-2016:  Stadhuisplein in Dordrecht tijdens de kerstmarkt

UItwisselingsprogramma’s

UK Panorama
Op uitnodiging van Mangrove Steelband uit London is door 4 spelers onder leiding van Frauke Luhning 
deelgenomen aan het UK Steelband Panorama 2016 op 27 augustus in London, Notting Hill. Mangrove 
Steelband eindigde daarbij op de tweede plaats. Er zijn slechts enkele locaties in de wereld waar dergelijke 
wedstrijden worden gehouden. De stichting beschouwt deelname aan een Panorama als een belangrijke 
ervaring voor een panspeler, zowel in muzikaal als sociaal opzicht en heeft daarom de deelname financieel 
mogelijk gemaakt.

Beat It Youth Exchange
Op uitnodiging van Eternity Percussion hebben de jongeren van de Bijlmer Steelband deelgenomen aan de 
Beat It Youth Exchange, waaraan naast spelers van Eternity Percussion uit Amsterdam ook Ebony 
Steelband uit London deelnam. Een afsluitend gezamenlijk optreden vond plaats in het Bijlmerpark Theater 
op 29 oktober.


