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Dit is een videocadeau van MeerRadio aan alle
basisschoolleerlingen voor de meivakantie: de online
workshop Maak Nieuws. In deze workshop behandelen we het
onderwerp ‘een interview maken’. Hoe doet een journalist
dat? Moreen Pattiruhu en Bram van Uchelen helpen
scholieren op weg.
Hoe zij zich kunnen voorbereiden, hoe zij een interview
moeten houden, wat zijn de beste vragen die zij kunnen
stellen én wat zij wel óf juist niet moeten doen. En daarna? In
het volgend schooljaar kunnen zij met groep 7 of 8 naar de
MeerRadio studio komen.
Daar leren zij een nieuwsprogramma maken die zij zelf mogen maken. Hiervan wordt een
podcast gemaakt die via de site van MeerRadio te beluisteren zal zijn. Dit alles bij elkaar
is de mediaworkshop “Maak Nieuws Bij MeerRadio”.
Klik op deze link voor het videocadeau: https://youtu.be/r6b7ez1pNuY
Scholen in Haarlemmermeer kunnen nu inschrijven via:
https://www.kunstencultuuropschool.nl
Kijk voor meer info: https://www.meerradio.nl/educatie Mediaworkshops bij MeerRadio
zijn producties van https://www.meerdoc.nl/
Blog over de leukste mediaworkshops: https://www.meerdoc.nl/blog/
Sommige beeldelementen: nl.freepik.com Free soundtrack: www.bensound.com

Op vrijdag 24 april heeft John Nederstigt de laatste aflevering van
“Meer4Kids Special Edition” gepresenteerd op MeerRadio. Dit
programma was op maandag 23 maart voor het eerst tussen 3 en 4
uur ’s middags te horen. John Nederstigt bedacht het speciaal voor
basisschoolleerlingen die niet naar school konden door de
maatregelen die waren genomen in verband de coronacrisis. Zo had
hij dagelijks een juf of meester van een basisschool aan de telefoon,
was er een boekentip van een medewerker van Boekhandel Stevens
in Hoofddorp en was er de rubriek van Meester Freek.
Omdat op 27 april de meivakantie is begonnen en de basisscholen weer op 11 mei
beginnen is “Meer4kids Special Edition” gestopt. Maar John Nederstigt heeft de hoop
uitgesproken dat er in betere tijden een vervolg zal komen op dit scholierenprogramma,
want uit de vele positieve reacties heeft hij gemerkt dat er een behoefte is aan een
dergelijk programma op MeerRadio.

Met ingang van het weekend van 2 op 3 mei verhuist
“De MeerRadio Partynacht” van de vrijdag- naar de
zaterdagnacht. De eerste Partynacht werd op 14 januari
2017 uitgezonden en bestond uit “The Groove
Connection” van Maurice Gerrits en “Extended
Saturday” van Marco Langedoen, beter bekend als
Triple-M tussen 12 uur en 4 uur ’s nachts. In september
2017 kwam Marco Velasquez het team van de
Partynacht versterken met “Marco’s After Hours” tussen
4 en 6 uur. Omdat Triple-M het te druk kreeg, werd
“Extended Saturday” in september 2018 een uur korter.
De zendtijd werd tussen 2 en 3 uur gevuld door
voormalig gastmixer Frank Rush uit Abbenes met “Deep
In The Dark”. Tussen 3 en 4 uur deed Triple-M “Funk
Factory”. Met pijn in zijn muzikale hart moest hij om
medische redenen eind juni 2019 stoppen. Het uur
werd sindsdien gevuld door veelal internationale
gastmixers. Omdat “De MeerRadio Partynacht”
inmiddels ook in het buitenland goed wordt beluisterd,
kwam uit internationale hoek het verzoek of de Partynacht niet in de nacht van zaterdag
op zondag kan worden uitgezonden. Aan die wens wordt vanaf dit weekend gehoor
gegeven. Dus in het vervolg je radio aanzetten in de nacht van zaterdag op zondag voor
de lekkerste mixen van gastmixers, Maurice Gerrits, Frank Rush en Marco Velasquez.

De 230 lokale omroepen in Nederland die zijn aangesloten
bij koepelorganisatie NLPO, hoeven dit jaar minder geld te
betalen voor hun lidmaatschap. De jaarbijdrage wordt met
25 procent verlaagd vanwege de coronacrisis. Ook wordt
het bedrag dat lokale omroepen vanaf 1 april tot eind dit
jaar moeten betalen aan Buma/Stemra, voor de
muziekrechten, in mindering gebracht.
De NLPO wil daarmee de lokale omroepen
lastenverlichting geven en steunen in deze crisistijd. De
omroepen betalen via de NLPO muziekrechten aan
Buma/Stemra. Dat bedrag hoeven zij de rest van het jaar
dus niet meer te betalen.
“De lokale publieke omroepen zijn juist nu populairder en noodzakelijker, maar verkeren
in nog grotere financiële nood dan ooit”, zegt Marc Vischer, directeur van de NLPO. “De
inkomsten vallen nu weg en lokale omroepen hebben nauwelijks of geen reserves.
Tegelijkertijd lopen de vaste lasten door en worden bovendien extra kosten gemaakt om
de cruciale informatiefunctie in deze tijd te kunnen voortzetten.”
Steunfonds
De bijdrage van de NLPO wordt mogelijk omdat een aantal projectactiviteiten van de
brancheorganisatie niet, of alleen gedeeltelijk door kan gaan, vanwege het
coronavirus. De maatregelen van de NLPO zijn in overleg met het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) genomen.

Vrijdag 17 april 2020 is de nieuwe single “Ga Naar Binnen” van
Dennis Kivit uitgekomen op Juice Junk Records van Bagels &
Beans eigenaar Ronald Bakker. Van dit nummer plaatste hij op
21 maart een video op zijn Facebookpagina. Hierop kwamen
veel positieve reacties, zoals deze van Commissaris van de
Koning in Noord-Holland Arthur van Dijk: “Dennis is de top hit!
Ga naar binnen en houdt afstand!”. Dennis twijfelde geen
moment en vroeg de muzikanten van zijn groep “HartKRACHT”:
drummer Mark Stoop, bassist Paddy van Rijwijk, toetsenist
Roger Happel en gitarist Patrick Drabe. De backing vocals
worden gedaan door Desiree Manders, Roger Happel, Patrick
Drabe en Danique Kivit. Uniek is dat iedereen in zijn of haar thuisstudio zijn partijen
heeft ingespeeld. Alles werd door Patrick Drabe afgemixt waarna Sander van der Heide
de master van “Ga Naar Binnen” heeft gemaakt. Luister en bekijk op de volgende link het
eindresultaat: https://youtu.be/OyDKeipJPOs

6 mei: Annebelle de Ree, presentator Watskebeurt op
donderdagavond van 7 tot 9 uur en locatiereporter Meer In De
Middag. 15 mei: Astrid Griekspoor, interieurverzorgster. 19
mei: Maurice van Dam, presentator MeerCompleet op
zondagmorgen van 10 tot 12 uur. 20 mei: Nikki Stronk,
stagiaire. 26 mei: Gert-Jan van Büseck, presentator
MeerMagazine op zondagmiddag tussen 12 en 1 uur. 31 mei:
Paul Bruines, muziekredacteur en presentator De Ochtend van
MeerRadio op woensdagochtend van 8 tot 10 uur, Nice & Slow
op donderdagavond van 10 tot 12 uur en De Jaarlijst op zondagavond van 7 tot 8 uur.

–
Op Koningsdag stonden de landelijke publieke
radiozenders samen met een groot aantal andere
stations in het teken van het Nederlands
product. Het doel van deze actie was om artiesten
en musici van eigen bodem een steuntje in de rug
te geven nu door de coronacrisis hun optredens
komen te vervallen. De NLPO ondersteunde deze
actie en riep de lokale publieke radiozenders op om
zich bij dit initiatief aan te sluiten door Nederlandse
artiesten op Koningsdag extra in het zonnetje te
zetten. Marc Visch, directeur-bestuurder
brancheorganisatie NLPO: “Dit was een mooi initiatief en een belangrijk signaal naar de
Nederlandse muzieksector. Het is mooi dat zowel de landelijke, regionale als lokale
publieke omroep zich achter dit initiatief schaart. De band tussen de lokale omroep en
muziek van eigen bodem is sterk, laten we dit op Koningsdag nog eens extra laten
horen.” De deelnemende omroepen, waaronder MeerRadio, konden op eigen wijze
invulling geven aan deze dag. Maar in elk geval werd er op Koningsdag tussen 07.00 tot
19.00 uur muziek van eigen bodem gedraaid (dus niet alleen Nederlandstalig). De
themadag op maandag 27 april was ook een symbool van eenheid: saamhorigheid houdt
Nederland bij elkaar in deze tijd.

