1e Nieuwsbrief - juli 2020
De eerste MDM-Nieuwsbrief is een feit! We zijn trots dat we inmiddels een prachtige website
hebben waar u de actuele informatie altijd kunt nalezen. Fijn dat u aangegeven heeft de
nieuwsbrief te willen ontvangen. We gaan onze uiterste best doen om deze nieuwsbrief
regelmatig te versturen, zodat u op de hoogte bent van het reilen en zeilen van MDM Vught.
Mocht u kopij hebben waarvan u denkt dat dit leuk is voor de nieuwsbrief, dan houden wij ons
uiteraard aanbevolen!
Namens het bestuur,
Anja van Mackelenbergh
Voorzitter MDM Vught
●

Muziek
We hebben een spannend seizoen achter de rug: de start van de muziekafdeling met de nodige
veranderingen, het naar één uniform tarief gaan voor alle cursussen, de vele gesprekken met de
docenten en de cursisten, het opzetten van een administratiesysteem...
Gelukkig hebben we bij MDM Vught een zeer bevlogen bestuur wat veel vrijwillige
inspanningen levert!
Als coördinator van de muziekafdeling ben ik trots op onze docenten die enorm veel energie
tonen om van MDM Vught iets moois te maken!
Natuurlijk hadden we te maken met kinderziektes, vooral het inschrijven via de site was soms
lastig. Gelukkig gaat dit steeds beter. Wanneer u hier problemen bij ondervindt, stuur even een
mail naar mij en we lossen het op!

Ik mag met trots melden dat de muziekafdeling een succes is! We hebben het grootste deel van
het bestaande leerlingenbestand kunnen behouden en al veel nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen.
Sinds kort hebben we een fantastische docent zang in de persoon van Claire Adams.
Zangleerlingen zijn dus van harte welkom!
Ook mochten we Meline Martikjan verwelkomen als docent piano. De piano-afdeling groeit
als kool en we zijn blij met de inbreng van Meline!
Na de zomer starten we met een cursus “groot koper” Trombone, Tuba enz. Ook dit was een
grote wens van ons! Collega Lucien Schevers gaat na de zomer starten met het coachen van
popbandjes. Hiervoor kunt u zich ook aanmelden via mij.
Bij MDM Vught zijn er verschillende mogelijkheden tot samenspel en bandjes. Zo hebben we
het ensemble Estate, zeer de moeite waard om dit eens op onze site te bekijken! Ook de bandjes
van docent Paul Spoelstra mogen zich verheugen op veel belangstelling evenals de jazzband
van Ludwig Attevelt!
MDM Vught heeft verder een zeer hechte band met de HAFA (Harmonie/Fanfare). Veel
leerlingen van Harmonie Kunst en Vriendschap worden via MDM Vught opgeleid. Gelukkig
weten veel jonge mensen de weg naar de harmonie te vinden! Wist u dat trouwens dat een
harmonie tegenwoordig veel meer doet dan alleen sinterklaas inhalen? Kijk eens op hun site!
Natuurlijk heeft de Corona-periode veel impact gehad. Zoals iedereen weet werden onze
docenten ineens met een totaal andere werkwijze geconfronteerd. Gelukkig is de loyaliteit
wederzijds heel erg groot geweest! Bijna alle muziekleerlingen hebben online les gehad, wat
natuurlijk niet ideaal is, maar wel een mooie noodoplossing was. Gelukkig zijn we weer
grotendeels live bezig, nu maar hopen dat dit zo blijft.
Kortom: een bruisend geheel!
Ondanks de vele leerlingen die we al hebben, mogen nieuwe leerlingen zich nog steeds
aanmelden. Wilt u op een professionele wijze les volgen op een ontspannen manier, dan bent u
bij ons van harte welkom!
Alphons van Stenis
Coördinator Muziek
MDM Vught
muziek@mdmvught.nl

Dans
Wat een bijzonder seizoen hebben we achter de rug, Covid-19 heeft flink wat roet in het eten
gegooid. Wij zijn iedereen die ons in deze lastige periode is blijven steunen zeer dankbaar en
hebben veel lof voor de docenten die een mooi onlineprogramma hebben gemaakt om het
contact met hun leerlingen niet kwijt te raken. Gelukkig konden we, door de nodige
versoepelingen en een kleine verlenging, het seizoen op een fijne manier in Theater de
Speeldoos afsluiten.
Wist u dat:
… Het nieuwe lesrooster online staat. Er zijn wat wijzigingen, dus het is verstandig om even te
kijken of er voor jullie iets is veranderd.
… Je voor alle wijzigingen en vragen bij de coördinator Dans & Musical terecht kunt. Ik ben
te bereiken op dans.musical@mdmvught.nl
… AFRO een nieuwe les binnen ons programma is, iedere woensdagavond voor 12+leerlingen. Mocht er genoeg animo zijn, dan kan dit ook een wekelijkse les worden. Voor nu
kunnen deze lessen gevolgd worden met het gebruik van een strippenkaart. Deze kun je vinden
op de website bij de AFRO-les.
… Er op de website van MDM een agenda staat waar alle data van voorstellingen e.d. bekend
wordt gemaakt
... er na iedere schoolvakantie kijklessen zijn bij de cursussen dans? Tijdens deze kijklessen
kunt u volop genieten van de vorderingen van uw (klein)kind!
... MDM ook verschillende danslessen voor volwassenen aanbiedt? Heeft u vroeger gedanst of
is het altijd een wens geweest, maar is het er nooit van gekomen? Er zijn maar liefst drie
verschillende cursussen! Neem een kijkje op onze website of loop eens binnen voor een
proefles! Het is nooit te laat om te starten of om een oude liefhebberij nieuw leven in te blazen.
Bent u nog niet helemaal overtuigd? Lees dan onderstaand artikel en … tot snel bij MDMDans!
●

Musical
Wist u dat:
… er 10 oktober 2020 een voorstellingsdag is gepland met alle concertvoorstellingen van de
producties die door Covid-19 niet door konden gaan. Informatie hierover ontvangt u in
september.
… Fenneke Suurmond afscheid heeft genomen van MDM Vught. Wij wensen Fenneke veel
succes in de toekomst.
… Lotte Vugts de nieuwe musicaldocent is en er super veel zin in heeft.
… Onze musicalafdeling in een ander jasje is gestoken
… we een avondvullend programma gaan maken in juni 2021 met de titel “Boevenbende”!
Voor nu wensen wij iedereen een heel fijne zomer!
Nathalie van Bijnen
Coördinator Dans & Musical
MDM Vught
dans.musical@mdmvught.nl

‘Respect en belangstelling voor kunst en cultuur moet je ontwikkelen.
Daar kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden.’

Joop van den Ende

‘Bij kinderen die musiceren wordt de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften groter.
Die hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren. En dat is ongelooflijk
belangrijk.’
Erik Scherder
‘Voor iedere muziekdocent die je ontslaat, moet je honderd politieagenten aannemen.’
Erik Scherder
‘Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal’

Albert Einstein

Wij geven kleur en dynamiek aan de gemeente Vught
Dat cultuureducatie ontzettend belangrijk is, hebben vele wetenschappers en kenners al vele
malen aangetoond. Van Albert Einstein en Joop van de Ende tot de spraakmakende
onderzoeken en lezingen van neuropsycholoog Erik Scherder. Cultuur verbindt en geeft kleur
en dynamiek aan een samenleving. En dat is precies waar MDM Vught voor staat. Wij zijn er
trots op dat we de circa 850 cursisten muziek, dans en musical in de gemeente Vught mogen
begeleiden in hun passie.
Wij werken nauw samen met de gemeente Vught. We waarderen het dan ook erg dat de
gemeente ons financieel ondersteunt, zodat we alle inwoners van Vught een brede
basisvoorziening van cultuureducatie kunnen bieden.
Ook u kunt ons helpen
Maar ook u kunt ons helpen om nog meer kleur en dynamiek te geven aan Vught.
Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om talentvolle leerlingen extra masterclasses te
laten volgen. Of door een studiefonds op te zetten om leerlingen die het wat minder breed
hebben een steuntje in de rug te geven om te starten met een professionele carrière. Of door
ons te helpen bij de aanschaf van pBones: een soort beginners-trombones waardoor we een
hele klas met basisschoolleerlingen muziekles kunnen geven.
U leest het al: de mogelijkheden zijn eindeloos. Daarom gaan we graag met u het gesprek aan
om te ontdekken welke manier van schenken bij u past. Hebben we uw interesse gewekt? Dan
kunt u, uiteraard geheel vrijblijvend, contact opnemen met het bestuur van MDM Vught via
bestuur@mdmvught.nl.
We wachten met enthousiasme uw bericht af.

ANBI
MDM Vught is een onderwijs-ANBI (algemeen nut beogende instelling). Voor donateurs van
een ANBI (zowel zakelijk als particulier) geldt een aantal belastingvoordelen. Op onze
website vindt u alle relevante informatie hierover.
Doel Stichting Muziek, Dans & Musical Vught
De stichting heeft ten doel het aanbieden van hoogwaardige cultuureducatie aan alle inwoners
van Vught, optredens in Vught en samenwerking met het basisonderwijs en andere partijen
binnen de gemeente Vught op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed en het verrichten van
al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel
behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van
organen van de stichting.
Hoofdlijnen van het beleidsplan
Missie
Het bieden van een kwalitatief hoogstaande en laagdrempelige vorm van cultuureducatie aan
alle inwoners van de gemeente Vught. Hierbij staat MDM Vught voor een betrokken en
professioneel docententeam en is sprake van wederzijds commitment tussen alle betrokken
partijen.
Visie
In onze visie is cultuur een verbindende factor voor de lokale gemeenschap. Cultuur geeft
kleur en dynamiek aan de samenleving. Hierbij is goede cultuureducatie een absolute must.
Hoe eerder kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur, hoe groter de kans is dat zij
hun talenten daarin ontdekken, ontwikkelen en doorgeven. Daar hebben zij vaak hun leven
lang plezier van. Daarbij bieden we vanzelfsprekend passende cursussen aan volwassenen aan
die op latere leeftijd hun passie voor muziek, dans en musical (her)ontdekken. MDM Vught
werkt uitsluitend met professionele docenten om de hoogst mogelijke kwaliteit te waarborgen.
Door verbindingen aan te gaan met andere organisaties, kunnen we veel bereiken en een
laagdrempelig, maar hoogstaand aanbod van cultuureducatie bieden. Daarom werkt MDM
Vught nauw samen met de gemeente, Theater de Speeldoos, DePetrus, Plaza Cultura, scholen,
(muziek)verenigingen en diverse andere organisaties binnen de gemeente Vught. Op deze
manier brengen we binnen de gemeente Vught een kruisbestuiving tot stand op het gebied van
kunst, cultuur en erfgoed. Vanzelfsprekend zoeken we deze kruisbestuiving ook in
samenwerking met bijvoorbeeld winkeliersverenigingen en het bedrijfsleven.
MDM Vught bereikt deze doelen door het aanbieden van:
Binnenschoolse en naschoolse cultuureducatie
● Cultuureducatie in de vrije tijd
●

●

Een subsidievrije talentenstroom
Op de website MDMvught.nl kunt u ons volledige beleidsplan te lezen.
Samenstelling bestuur
De stichting Muziek, Dans & Musical kent de volgende bestuursleden:
Voorzitter

Mevr. J.T.C. van Mackelenbergh

Secretaris

Mevr. J.E.M. van Rooij

Penningmeester

Dhr. L.C.W. van Dijk

Algemeen bestuurslid

Mevr. T.M. de Man

Algemeen bestuurslid

Mevr. N. van Balkom

Algemeen bestuurslid

Dhr. T. Vorstenbosch

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders worden
benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.
Jaarverslag
Stichting Muziek, Dans & Musical Vught is operationeel sinds 1 januari 2019. Het eerste
jaarverslag over boekjaar 2019 in 2020 is gepubliceerd op onze website.
Nieuwsbrief
We streven ernaar om minimaal drie keer per jaar een nieuwsbrief uit te laten gaan. De eerste
nieuwsbrief is nogal uitgebreid en wij wensen u veel leesplezier.
Afgelopen tijd heeft het coronavirus nogal onze aandacht gehad en het houdt de gemoederen
nogal bezig. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en wij geven de docenten
regelmatig een update hoe te handelen namens MDM Vught.
We wensen iedereen nog een heel fijne vakantie, en MDM start met de muziek-, dans- en
musicallessen op maandag 7 september 2020.
Blijf vooral GEZOND!
Met hartelijke groet,
Anja van Mackelenbergh
Voorzitter MDM Vught

