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Wie zijn wij?
Stichting Pop It Up is opgericht in oktober 2019 door docenten van de voormalige Muziekschool De
Nootzaak. De Nootzaak was (sinds 1989 in Roggel, sinds 1995 in Heythuysen) actief als privé
muziekschool in Leudal met als specialisme lessen op het gebied van popmuziek.
Helaas bleek het onmogelijk de muziekschool als privé onderneming voort te zetten. De afzetmarkt is kleiner
geworden (vooral door de ongekende mogelijkheden van het internet) en er is directe concurrentie van
gesubsidieerde instellingen zoals Myouthic die af zijn gaan wijken van hun traditionele missie (focus op
blaasmuziek en verenigingslessen) waardoor er in feite oneerlijke concurrentie was ontstaan. Instellingen als
ECI en Myouthic zijn immers financieel vrijwel geheel afhankelijk van subsidies. Het was lastig hier
ongesubsidieerd tegen op te boksen. Dit was de laatste jaren alleen mogelijk door een fors hogere bijdrage
van de leerling te vragen (bijna het dubbele van andere aanbieders), alsmede de lesvergoedingen van de
docenten extreem laag te houden (60% lager dan de door landelijke muziekorganisaties geadviseerde
bedragen). Gelukkig heeft de Gemeente Leudal ons voor 2021 subsidie toegekend waarmee de lessen
betaalbaar kunnen blijven en de voortzetting van onze lessen voorlopig gewaarborgd is. Voor de toekomst is
het evenwel broodnodig ondersteuning van de gemeente Leudal te blijven ontvangen.
De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuurders ontvangen géén vergoeding voor hun bestuurlijke
werkzaamheden behoudens een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. De status van
Culturele ANBI is aangevraagd. De jaarcijfers worden gepubliceerd op onze website www.stichtingpopitup.nl
Wat willen wij?
Onze lessen zijn zowel algemeen vormend als recreatief bedoeld. Traditioneel (denk aan het voormalige
Kreato – en bij veel bestaande muziekverenigingen in Leudal wordt nog steeds zo gedacht) waren
gesubsidieerde lessen in Leudal vooral prestatiegericht en grotendeels gekoppeld aan het verenigingsleven.
Hoewel wij vinden dat dit zeker een plaats heeft binnen de gemeenschap is het zo dat er de laatste pakweg
10 jaar forse maatschappelijke en technologische veranderingen hebben plaatsgevonden waardoor met
name de jeugd individualistischer en kieskeuriger is geworden. Musiceren moet ook puur voor de
ontspanning mogelijk zijn.

We bieden lessen aan die gericht zijn op hedendaagse muziek waarbij we een aantal doelstellingen hebben.
Allereerst (met name voor de jonge leerlingen) vormend onderwijs dat een basis legt voor alle latere muzikale
activiteiten en ook karaktervormend is. Diverse internationale onderzoeken tonen aan dat muziek slimmer
maakt, maar ook discipline (oefenen...) ontwikkelt en de creativiteit stimuleert. Voor de ontwikkeling van het
laatstgenoemde aspect leggen we een bijzondere nadruk op improvisatie-aspecten die natuurlijk in
popmuziek zeer gebruikelijk zijn.
Daarnaast bevorderen we samenspel. In de huidige maatschappij waar veel contact verloopt via bijvoorbeeld
Social Media is het niet meer vanzelfsprekend om fysiek samen tijd door te brengen, laat staan te
musiceren. Wij vinden dat samenspelen juist een essentiële vaardigheid is die de muzikale ontwikkeling
stimuleert, veel speelvreugde brengt en “ouderwetse” sociale contacten ontwikkelt.
Ook de oudere leerling willen we graag een zinvolle tijdsbesteding bieden zodat de nog steeds groeiende
groep ouderen ook aan hun trekken komt. De leden van The Rolling Stones zijn immers inmiddels ook
senioren...
Hoe doen we dat?
Uiteraard bieden we individuele en groepslessen aan op het gebied van popmuziek instrumenten zoals
akoestische gitaar, elektrische gitaar, basgitaar, ukelele, drums, keyboard, piano en zang. Hiervoor worden
docenten op ZZP-basis ingehuurd.
We vinden het belangrijk dat de lessen plaats vinden op een eigen locatie. Dat levert een gevoel van
samenhang op en een hechtere band tussen docenten zowel als leerlingen. De laatste jaren zijn veel lessen
van andere muziekonderwijs instellingen versnipperd geraakt door lessen in gemeenschapshuizen of
scholen. Leerlingen zijn zich daarmee minder bewust van de totaliteit van het aanbod van de muziekschool.
Ook worden samenwerking en samenspel daarbij niet makkelijker. Omdat dit juist kernwaarden van onze
stichting zijn hechten we veel waarde aan een eigen vaste plek voor onze lessen. Gezien de huidige (en
stijgende) tarieven van losse leslocaties zoals scholen en buurthuizen is dit bovendien (bij een gezond
leerlingenaantal) goedkoper.
Daarnaast hebben we cursussen die een mindere traditionele benadering van musiceren betreffen. Dat zijn
bijvoorbeeld DJ cursussen, meditatief musiceren (muziekmaken met apps die geen traditionele instrumentale
vaardigheden vragen) en 'musiceren met smartphone'.
De huidige maatschappij waarin zich veel via de digitale wereld afspeelt vraagt ook om nieuwe lesvormen
zoals online lessen. Deze kunnen worden verzorgd vanuit onze muziekschool.
Wat betreft presentaties: twee maal per jaar organiseren we Pop It Up Live waarbij leerlingen en docenten
samen optreden in bandvorm. Deze optredens worden (op een locatie buiten de school) mede
georganiseerd door leerlingen en ook zaken als bediening van licht- en geluidsapparatuur worden zoveel
mogelijk aan leerlingen over gelaten. Dit met als doel om ook praktische zaken rondom het optreden onder
de knie te krijgen.
Voor startende leerlingen organiseren we kleinere presentaties in samenwerking met o.a. Stichting De
Vlindertuin, Stichting Met GGZ en Zorgcentrum Beek en Bos. Dit in de vorm van bijvoorbeeld
zomerconcertjes of het opluisteren van een Kerstbrunch in verzorgingstehuizen.
Tevens bieden we gratis workshops aan bij onderwijsinstellingen zoals de Aloysius Stichting (De Widdonck),
Scholengemeenschap Sint Ursula en basisscholen in de gemeente Leudal.
Ook bij de naschoolse activiteiten van Synthese/Leudal Energiek (voorheen PadXpres) verzorgen we
laagdrempelige workshops op diverse basisscholen binnen de gemeente.
Activiteiten zoals muziekworkshops bij de jaarlijkse Koningsspelen op B.S.De Neerakker bieden we gratis
aan, alsmede samenspel groepen die ook toegankelijk zijn voor niet-leerlingen.
Met al onze activiteiten richten we ons voornamelijk op de kernen van Leudal.

