Q goes Social (ESMG Quadrivium)
In het lustrumjaar 2014/2015 heeft ESMG Quadrivium een project opgezet om de vereniging
socialer bij Eindhoven te doen betrekken. De gekozen deelprojecten zijn enerzijds op aanvraag,
anderzijds op idee van de commissie. Er wordt geen vergoeding gevraagd, muzikanten namen op
vrijwillige basis deel aan de projecten. De locaties waar gespeeld wordt zijn basisscholen,
verzorgingshuizen voor ouderen en gehandicapten en ook is er een groep muzikanten in het
Catharina Ziekenhuis geweest om een optreden te verzorgen. Op basisscholen worden
educatieve workshops aangeboden, waarbij er op leuke wijze informatie verteld wordt over de
gespeelde muziek en de instrumenten, afgewisseld met muziek. Aan het einde van de workshop
mogen de instrumenten zelfs uitgeprobeerd worden! Door de veelzijdigheid van de vereniging is
er van alles mogelijk: met een harmonieorkest, symfonieorkest, gemengd koor, diverse
ensembles en pianoleden is er eigenlijk altijd wel een passend optreden te bedenken, of het nu
gaat om pianomuziek, een blazersensemble, een strijkersensemble of zelfs een heuse
carnavalskapel.
In 2014 en 2015 zijn er optredens en workshops geweest in het Catharina Ziekenhuis,
Verpleeghuis Dommelhoef, Basisschool Onder de Wieken, Maxima Medisch Centrum, Archipel
Eerdbrand, Basisschool de Wilakkers, Glorieuxpark & Woongroep Elysion, Basisschool de
Trinoom, Lunetzorg Eckartdal, Orthopedagogisch kinderdagcentrum Heimdal en Basisschool de
Rungraaf. Er is gespeeld voor diverse doelgroepen: ouderen, basisschoolleerlingen,
gehandicapte kinderen, medewerkers/bezoekers van ziekenhuizen, studenten en leerlingen van
het speciaal onderwijs.
Bij de verzorgingshuizen en ziekenhuizen waar ze geweest zijn, zijn de optredens zeer
enthousiast ontvangen. Ook de workshops op scholen waren erg leuk. Wat bleek: hoe
enthousiaster de leerkracht, hoe enthousiaster de leerlingen. De kinderen vonden het vooral leuk
om zelf instrumenten te mogen uitproberen.
Betrokken partijen
ESMG Quadrivium, haar onderverenigingen Auletes, Ensuite, Vokollage en diverse
zorginstellingen en basisscholen.
Waarom uitgelicht?
Bij dit projecten willen de leden van de vereniging heel duidelijk iets betekenen voor de stad
Eindhoven en haar inwoners. Er worden doelgroepen bereikt die uit zichzelf niet zo snel met
amateurkunst in aanraking zouden komen en er wordt maatwerk geleverd: samen met de
betrokken partijen wordt er gekeken naar de wensen en mogelijkheden.
Beeldmateriaal

