Gehrels Muziekeducatie en International Society for Music Education (ISME)
Gehrels Muziekeducatie (GME) is al decennia betrokken bij ISME, dat elke twee
jaar een wereldconferentie met bijbehorend concertprogramma organiseert.
Daarnaast organiseert het ISME regionale conferenties en geeft het publicaties
uit over muziekeducatie.
Vanaf 1976 gingen muziekpedagogen, onder wie Annie Langelaar, naar de ISME
en ECME conferenties. Vanaf 1992 werden er op de ECME conferenties ook
regelmatig papers of workshops gepresenteerd met nieuwe inhoud, ideeën of
werkwijzen, zoals het opzetten van opleidingen Muziekeducatie met het jonge
kind, en hoe te observeren.
Vanuit Nederland gingen er steeds meer muziekpedagogen naar de
conferenties en zij werden ook steeds vaker uitgenodigd om te presenteren.

COPA
GME vertegenwoordigt Nederland sinds 2006 als partner van ISME in de
Council of Professional Associations (COPA). Bestuurslid Margré van Gestel is
contactpersoon. Als oud-voorzitter van de Early Childhood Music Education
Commission (ECME) en oud-bestuurslid van ISME is die taak bij haar in goede
handen.

Commissies en Special Interest Groups
Binnen ISME functioneren zeven commissies en steeds meer Special Interest
Groups:
Commissies:
• Research Commission
• Community Music Activity Commission
• Early Childhood Music Education Commission (ECME)
• Music Policy: Cultural, Educational and Mass Media
• Music in Schools and Teacher Education Commission (MISTEC)
• Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine Commission
• Education of the professional musician

Special Interest Groups :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musicians’ Health and Wellness
Spirituality and Music Education
Practice and Research in Integrated Music Education
Critical Debates on Music Education for Social Change
Music Technology
Applied Pedagogies
Assessment, Measurement and Evaluation
Popular Music Education
Decolonising and Indigenising Music Education

Er is daarnaast een ISME Forum: Forum for Instrumental and Vocal Teaching.
https://www.isme-commissions.org/forum.html

World conferences and pre-conference seminars
ISME organiseert iedere twee jaar een wereldconferentie, zoveel mogelijk
steeds op een ander continent. Alle commissies schrijven dan een preconference seminar uit die in de nabijheid van het wereldcongres plaatsvindt
zodat belangstellenden zowel de pre-conferentie kunnen bezoeken als de
wereldconferentie.
Tijdens deze conferenties worden er papers, workshops en posters
gepresenteerd. Een groep specialisten binnen ISME beoordeelt de inzendingen.
Alle abstracts en een deel van de lezingen worden gebundeld in het
conferentieprogramma. Deze is (meestal) op www.isme.org te vinden.
Ook de commissies hebben hun conference papers online.
Een zeer afwisselend concertprogramma maakt onderdeel uit van de
conferentie: lunchconcerten, vroege avondconcerten etc. Te veel om allemaal
te bezoeken. Het is altijd puzzelen waar je naar toe gaat.
Naast de wereldconferenties worden er regionale conferenties georganiseerd.
Het doel hiervan is om een regio de mogelijkheid te geven om zijn
muziekeducatie verder te ontwikkelen.

Historie ISME
The International Society For Music Education (ISME) is opgericht in 1953 onder
auspiciën van UNESCO en heeft in de afgelopen decennia jaar veel bijgedragen
aan kwaliteit muziekeducatie voor iedereen; alle culturen, alle leeftijdsgroepen,
over de hele wereld.
ISME zet zich wereldwijd in voor muziekeducatie en heeft inmiddels een
uitgebreid netwerk opgebouwd. Binnen ISME zijn zeventig landen
vertegenwoordigd die zich met muziek en educatie bezighouden. Daarnaast
geeft ISME allerlei publicaties uit en organiseert ze wereld- en regionale
conferenties.
ISME heeft een hoofdbestuur met door de leden gekozen bestuursleden. Zij
kunnen worden gekozen voor een periode van twee jaar, met uitzondering van
de voorzitter, die een zesjarig traject doorloopt: eerst president elect, dan
president en daarna past-president. Op die manier wordt de doorgaande lijn
goed gewaarborgd. Een professioneel managementbureau ondersteunt het
bestuur.
Meer informatie www.isme.org

