
Komend schooljaar verzorgt UitJezelf op negen scholen, dankzij muziekimpuls, 
de binnen- en buitenschoolse muzieklessen. Met ongekend veel passie en 
enthousiasme hebben ook afgelopen jaar op drie basisscholen, dankzij UitJezelf,  
externe muziekdocenten de muzische vorming van de kinderen en de coaching 
van hun docenten verzorgd. 
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ook voor bewonersinitiatieven die werk van hun online communicatie willen maken

Deze keer is mij, Rashida Moentadj, 
gevraagd de Kort Vooraf  te 
schrijven. Afgelopen maand ben ik 
hier gestart als projectcoördinator 
Educatieve diensten. U begrijpt. Ik 
word hier zonder pardoes voor de 
spreekwoordelijke leeuwen geworpen. 

Komend half  jaar ben ik de 
aanspreekpersoon voor basisscholen, 
vakdocenten en ouders van 
deelnemende kinderen, inzake 
educatieve diensten in het algemeen 
en de Cultuurschool UitJezelf  en de 
AMV-lessen in het bijzonder.

Afgelopen weken ben ik bij diverse 
scholen voor kennismaking langs 
geweest. Het hoofdartikel ‘UitJezelf  
met muziekimpuls’ is hier een 
weerslag van.

Ook in deze Kort UitJezelf  aandacht 
voor Media Atelier Delfshaven (MAD). 
MAD heeft voor bewonersorganisaties 
en vrijwilligersinitiatieven uit 
Delfshaven twintig gratis 
opleidingsplaatsen te verdelen. 
Lees en deel in je netwerk. En meld 
jezelf  of  jouw wijkinitiatief  aan.

 

UitJezelf  kijkt vol passie en vertrouwen 
uit naar het komende jaar!

- Rashida Moentadj

Bijzonder aan onze aanpak is, dat 
niet alleen wekelijks alle klassen 
binnenschools AMV les krijgen, 
dankzij de Cultuurschool UitJezelf 
gaan kinderen ook naschools aan de 
slag met verdere talentontwikkeling. 
Ik neem de lezer graag  mee naar een 
tweetal willekeurige lessen, om zo een 
impressie va de aangeboden lessen te 
geven. 

Marjolein Wiegmann is werkzaam 
op de J.A. van Bijlooschool, een les 
voor groep vier start. Marjolein zingt 
en speelt keyboard. Als thema staat 
centraal ‘contrasten in de muziek’. In 
koor zingen de kinderen hoge en lage 
tonen en spelen met harde en zachte 
tonen.  Na de les vertelt Marjolein 
enthousiast hoe ze de kinderen ziet 
groeien en ze met  plezier en vol 
zelfvertrouwen meedoen tijdens de 
muzieklessen. De directrice  Iris 
Ouwerkerk beaamt dit: ‘We vinden 
het erg belangrijk om creativiteit en 
talentontwikkeling te stimuleren. Dat 

wordt dankzij muziekimpuls vanuit 
Uitjezelf mogelijk gemaakt.’

Op de O.B.S. de Plevier verzorgt Mario 
Kind anderhalve dag in de week met 
veel plezier de AMV-lessen in alle 
tien de klassen.  Op speelse wijze 
zie ik Mario en de leerlingen met 
boomwhackers (plastic buizen die als 
modern percussie-instrument dienen) 
in de weer, om aan hun ritmegevoel te 
werken. Met uiterste concentratie en 
veel energie wordt er samengewerkt 
aan een harmonieus geheel. Aan het 
einde van de les kunnen de leerlingen 
van groep 6 het ritme van ‘Imagine’ 
van John Lennon aangeven. Het is een 
muzikaal succes!

Benieuwd wat UitJezelf en 
muziekimpuls bij u op school teweeg 
kan brengen?

Neem gerust contact met mij op. 
Rashida Moentadj

Iedereen een hele fijne schooljaarafsluiting en 

een ontspannen zomervakantie toegewenst!



MAD zoekt bewonersinitiatieven die hun P.R. willen verbeteren 

Media-technologie wordt steeds 
belangrijker. Sociale media vormen de 
basis voor effectieve communicatie, 
ook om jouw buurtgenoten te 
bereiken. Daarbij is Nieuwe media 
een manier om jezelf creatief te 
ontwikkelen en te profileren. In de 
MAD-cursussen worden tips en tricks 
aangereikt, hoe je de bestaande sociale 
media (effectiever) kunt inzetten. 
MAD enthousiasmeert, coacht, 
onderwijst en faciliteert enthousiaste 
Delfshavenaren, wijkorganisaties en 
startende ondernemers om zo de 
sociale infrastructuur van Delfshaven 
te versterken.
 
MAD hoopt vanaf 1 januari 2019 
onderdak te vinden in de voormalige 
basisschool Starrenburg. Momenteel 
ontwikkelt UitJezelf de ambitie om, 
samen met andere wijkpartners, 
daar een wijkcentrum annex 
ondernemershub te vestigen. Tot die 
tijd wordt MAD gehuisvest aan de 
Havenstraat 197.

Niet alleen volwassen kunnen bij het 
MAD terecht. Ook kinderen en jongeren 
kunnen straks toffe aanvullende 
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Media Atelier Delfshaven
voor wie zich online wil onderscheiden

Jeugdvakantieland
op weg naar MAD-land!
@Ahoy Rotterdam
13 tot en met 18 augustus

Sluit je zomervakantie goed af  op het 
grootste speelplein van Rotterdam! Van 
13 tot 24 augustus staat Rotterdam AHOY 
vol met allerlei spectaculaire attracties. 
Naast clowns, wagentjes om in te rijden 
en het grootste springkussen van Europa, 
staat daar ook UitJezelf, ter promotie 
van het Media Atelier Delfshaven met 
een leuke mediaworkshop. Kom dus 

naar Jeugdvakantieland en ga mee naar 

MADland! Kaarten bestel je via: 

jeugdvakantieland.lodder-events.nl

North Sea Round Town
@Hostel Room
Zondag 8 juli, 19.00

Tayler Calister, eveneens via UitJezelf  
werkzaam als gitaardocent,  trakteert op 8 
juli met de band Vocalsz een voorproefje op 
het North Sea Jazz Festival. Kom genieten 
van de honingzoete Jazz en Soul tijdens dit 
2-uur durende concert. Inloop is om 18.30 
en om 19.00 begint het. Meer weten; 
www.northsearoundtown.nl

Nestival; uit voor het hele gezin
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skills op het gebied van sociale media 
ontwikkelen, zoals; Programmeren, 
Muziek produceren, Buurtvloggen, 
enzovoort. Dankzij het Cultuurfonds is 
deelname ook mogelijk voor kinderen 
wiens ouders het cursusgeld niet 
kunnen betalen. Voor wijkkader en 
startende ondernemers  start MAD 
start in oktober met  on- en offline 
mediastrategie, fotografie en (video)
clips en promo’s maken. 

Dankzij de ‘Couleur locale’subsidie 
zijn er maar liefst twintig 
cursusplaatsen gratis beschikbaar 
voor wijkorganisaties, die hun P.R. 
structureel willen verbeteren. 
Geïnteresseerde wijkorganisaties en 
bewonersinitiatieven kunnen zich nu al 
aanmelden en worden vervolgens voor 
een aannamegesprek uitgenodigd.

Weet jij actieve 
bewoners(initiatieven), die hier hun 
voordeel mee kunnen doen?  
Deel dit aanbod in jouw netwerk en/
of  meld jezelf  of  jouw wijkinitiatief  
aan, via mad@uitjezelf.nu

Dit buitenevenement wordt in Haarlem op 31 augustus en 1 september 
georganiseerd door de bekendste kindertheatermaker van Nederland; Hakim 
Traïdia. Hieraan is nu  ook een leuke scholenactie gekoppeld.

Hakim, heeft onder andere zijn 
theatervrienden Anansiverhalenverteller 
Wijnand Stomp, Dirk Scheele en Samba 
Salad uitgenodigd. Verder zijn er diverse 
workshops, verzorgt de Haarlemse 
Blues Club de muziekprogrammering 
en is er Comedy en Theatersport voor 
de volwassenen. Meld dus daarvoor 
ook jouw school nog deze week aan. 
Toegangskaarten zijn te bestellen op; 
https://www.circushakim.com/nestival. 

In oktober start Media Atelier Delfshaven (MAD). MAD is anders. MAD wordt de 
opleidingsplek, werkplaats en inspiratieplatform voor media-technologie en 
communicatie. MAD richt zich op alle in Delfshaven actieve bewonersinitiatieven, 
maar is er ook voor startende ondernemers en alle andere Delfshavenaren die 
hun mediaskills willen verbeteren.


