Hoofdlijnen beleidsplan A’DAM Music School

Doelstellingen.

Doelstellingen

De belangrijkste kernactiviteit is het faciliteren van
muziekonderwijs voor getalenteerde kinderen uit kansarme
gezinnen.
Daarnaast beoogt A’ DAM Music School de stapeleffecten van
armoede te verkleinen door de kinderen via het platform van
muziekonderwijs te ondersteunen in problemen op de
verschillende leefgebieden.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen
van gelden door middel van:
• Het werven van vaste sponsoren;
• alle binnen het kader van haar werkzaamheden aanvaardbare
inzamelingstechnieken.

Doelgroep

De doelgroep van A’ DAM Music School zijn getalenteerde
jeugdige personen in de leeftijd van 9 tot 17 jaar die in kansarme
gezinnen opgroeien.

Activiteiten.

Activiteiten

De kernactiviteit is het faciliteren van muziekonderwijs, de
aanvullende activiteit is het realiseren van inkind sponsordeals
met verschillende brands en diensten ter ondersteuning van het
welzijn en het onderwijs van de kinderen.
Het aanbod van activiteiten voor de kinderen is gericht op het
verder ontwikkelen van het al reeds gekende talent van deze
kinderen.

Muziekonderwijs

In samenwerking met bestaande muziekscholen willen we een
basistraject samenstellen waarin de kinderen de volgende
onderdelen kunnen genieten:
• Groeps- of duoles per gekozen instrument
• Ensemble (dit kan bijv. een popband, strijkkwartet of vocal groep
zijn)
• Theorieles

Bovenstaande aanbod vindt plaats in samenwerking met en in
bestaande muziekscholen. In dit aanbod werken de kinderen van
A’ DAM Music School samen met andere Amsterdamse kinderen.
Workshops

Daarnaast organiseert A’ DAM Music School zelf specifiek voor de
kinderen van AMS extra weekendactiviteiten in de vorm van
workshops. De kinderen kunnen zich inschrijven voor deze
workshops wanneer het onderwerp hun interesse heeft. Denk aan

een masterclass zangtechniek, een drumclinic, dans en beweging
of een bekende artiest die ze het hemd van het lijf mogen vragen.
Boothcamp

Voor kinderen die in een achterstand situatie opgroeien is de
zomervakantie een lange periode om te overbruggen. Ook
muziekscholen sluiten in juni en beginnen weer in september.
A’DAM Music School wil via het project Boothcamp haar kinderen
ook tijdens de zomer vermaak bieden door leuke projecten en
activiteiten te organiseren.
In A’DAM Toren zelf komt het hoofdkwartier van A’DAM Music
School waar deze activiteiten plaatsvinden en de kinderen elkaar
kunnen ontmoeten wanneer ze daar behoefte aan hebben.
Het muziek-onderwijs dat A’ DAM Music School aanbiedt sluit aan
bij de wensen van de kinderen. Het gaat van pop, rock en
oriëntaalse muziek, naar klassiek of deelnemen in de DJ school of
vooropleiding hiervan.
Wanneer groei van financiën en organisatie dit toelaten heeft A’
DAM Music School de wens haar activiteiten gefaseerd uit te
bouwen. Het volledige wenselijke aanbod behelst dan de
volgende activiteiten:
• Groeples. Naar aanleiding van de keuze van het kind voor een
instrument wordt het kind in een groeps- of duoles geplaatst.
• Ensemble. Vanuit de groepslessen worden bands/
samenstellingen gevormd die gecoacht worden door een
bandcoach/begeleider. De hoofdvak docenten hebben overleg
met de bandcoaches en de theorie docent. Op deze manier
wordt de ontwikkeling en vooruitgang van de student zo goed
mogelijk begeleid.
• Theorie. In een groepsles worden de kinderen onderwezen in
muziek theorie-les.
• Keuzevak. Naar gelang de behoefte van het kind zijn er
mogelijkheden om dan wel niet individuele, keuzevakken te
krijgen. Denk aan koor, dans, bijles op eigen instrument ect.
• Project. A’ DAM Music School ontwikkelt samen met
professionals uit het veld een groot project waar alle kinderen in
mee spelen en waar ze mee optreden.

• Workshops. Workshops zijn gericht op kennis per onderdeel,
beweging, ademhaling, plezier, inspiratie en ontspanning
• Activiteiten. A’ DAM Music School organiseert inspirerende en
entertainende activiteiten zoals een bezoek aan een museum
om inspiratie op te doen of het bezoeken van een concert.
• Boothcamp. Zomer activiteiten in en buiten de stad.
• Optreden. A’ DAM Music School ondersteunt de kinderen in het
organiseren van optredens in en buiten De Toren.

