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INL EID IN G

INLEIDING

Het ritme van de stad op maat van jouw school?

Dat kan met het scholenaanbod 2018-2019 van 
Jeugd en Muziek Brussel voor alle leerlingen van het 
Brussels Nederlandstalig onderwijs! Samen zingen, 
de stad ontdekken of een straffe sessie slam poetry? 
Ons aanbod reikt van initiërende workshops en 
interactieve concerten voor de allerkleinsten tot 
inspirerende projecten voor tieners.

Je hoort het goed: van klassiek naar elektro, 
instrumentenbouw tot producen, de vleugelpiano 
of de kalimba, ook dit schooljaar maken we al 
dansend, luisterend, rappend of klappend werk van 
kwaliteitsvolle muziekeducatie. Onze activiteiten 
sluiten naadloos aan bij de ontwikkelingsdoelen 
en eindtermen van zowel het basis- als secundair 
onderwijs.

Nood aan een muzisch project op maat van jouw klas? 
Ons team bestaat uit een grote poel aan ervaren 
muzikanten en muziekcoaches. We bedenken zon-
der aarzelen een antwoord op jouw vraag. 

Eerder benieuwd naar ons aanbod voor brede 
scholen, speelpleinen of aan vormingen voor leer-
krachten? Lees er meer over aan het eind van deze 
brochure.

Breng muziek naar binnen, de klas naar buiten, laat 
het swingen of leer dit schooljaar collectief zingen. 
Het kan allemaal aan de hand van ons aanbod.  
Een handig overzicht vind je ook online op  
www.jeugdenmuziekbrussel.be.

Tot binnenkort!

Jeugd en Muziek Brussel
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MUZIEK B INNEN D E SCH O O L(M )U REN

MUZIEK BINNEN DE SCHOOL(M)UREN!
SCHOLENAANBOD 2018-2019 

W

P
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Kleuteronderwijs 

ACTIVITEIT SOORT LOCATIE DOELGROEP Pag.

 \ Oli-nootjes Workshop Op school Instapklas,  
1ste, 2de, 3de kleuterklas 8

 \  Snoezel- 
muziek

Workshop Op school
Instapklas,  
1ste, 2de, 3de kleuterklas, 
Buitengewoon onderwijs

9

 \ Zizazong Workshop Op school Instapklas,  
1ste, 2de, 3de kleuterklas 10

 \ Mol
Interactief 
concert

Op school, 
Extra Muros

2de, 3de kleuterklas,  
Buitengewoon onderwijs 11

Workshop > Een workshop is een eenmalige activiteit met  
een hoog doe-gehalte. 

Project > Een project is een langdurige activiteit die begint met een 
(reeks van) workshop(s) en eindigt met een concert of toonmoment op 
school of ergens in het Brusselse. 

Interactief concert > Een interactief concert is een project dat staat 
voor veel muziek en participatie op een geweldige Brusselse locatie.

Legende
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OV ER ZICHT

Lager onderwijs

ACTIVITEIT SOORT LOCATIE DOELGROEP Pag.

 \ Zizazong Workshop Op school 1ste leerjaar 13

 \ Mol Interactief concert Op school, 
Extra Muros

1ste, 2de leerjaar 
Buitengewoon onderwijs 14

 \ Aan de slag! Workshop Op school 1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar 15

 \ Big Bang Project Extra Muros 1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar 16

 \ Oh!nomatopee Workshop Op school 1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar 17

 \  Muziek in klas: 
stem

Project Op school, 
Extra Muros 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar 18-

19

 \  Muziek met  
k(n)opjes

Workshop Op school 2de, 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar 20

 \  Socrates maakt 
muziek

Workshop Op school 2de, 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar 21

 \ Balkan Bazaar Interactief concert Extra Muros 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar 22

 \ Cantania Project Op school, 
Extra Muros

3de, 4de, 5de, 6de leerjaar 
Buitengewoon onderwijs 23

 \ Gezi Park Interactief concert Op school, 
Extra Muros 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar 24

 \ SING! Interactief concert Op school, 
Extra Muros 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar 25

 \ Filem’on Project Op school, 
Extra Muros 5de, 6de leerjaar 26

 \ Klankbord Workshop Op school 5de, 6de leerjaar 27



OV ER ZI CHT

Secundair onderwijs

ACTIVITEIT SOORT LOCATIE DOELGROEP Pg.

 \ Beat it Workshop Op school 1ste, 2de, 3de graad 29

 \ Klankbord Workshop Op school 1ste, 2de, 3de graad 30

 \  Musica Maestro Project Extra Muros 1ste, 2de, 3de graad 31

 \  Muziek met 
Klasse

Project Extra Muros 1ste, 2de, 3de graad 32

 \ SLAM! Workshop Op school 1ste, 2de, 3de graad 33

 \  Stemmen uit de 
stad

Project Op school,  
Extra Muros 1ste, 2de, 3de graad 34

 \ Zenmeester Workshop Op school 1ste, 2de, 3de graad 35

6
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A A NB O D KL EU TERO ND ERWI J S

 \ OLI-NOOTJES

Oli-nootjes staat voor bewegen op muziek, luisteren naar muziek, muziekontwerp, spelen op  
instrumenten, experimenteren en zingen – dit alles volgens een thema waarbinnen jij reeds 
werkt in klasverband. Oli-nootjes is een methodiek die door Jeugd en Muziek Brussel werd  
ontwikkeld om muziek in al haar facetten en potentieel te ontsluiten aan kleuters.

Oli-nootjes kan gemakkelijk uitgewerkt worden naar een langdurig traject (2 tot 4 weken).

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep Instapklas 
1ste, 2de, 3de kleuterklas

 5 Soort Workshop / Traject
 ľ Prijs € 4 per leerling
 # Duur 50 min.
 ¾ Aantal Min. 40 leerlingen, Max. 25 leerlingen/workshop

 Ĭ Focus Bewegen, zingen, instrumenten spelen, muziekontwerp,  
luisteren, experimenteren, thematisch

 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36.

W
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A A NB O D KL EU TERO ND ERWI J S

 \ SNOEZELMUZIEK

Al snoezelend worden jouw zintuigen geprikkeld. Je ontdekt geluiden en muziek, maar geniet 
ook van de stilte. Je beleeft muziek op verschillende manieren, naargelang de beelden die je ziet, 
de smaken die je proeft of geuren die je ruikt. Elk instrumentje klinkt anders, maar voelt ook 
anders aan. Kom gerust verkennen, ontspannen, beleven, zalig snoezelen.

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep
Instapklas 
1ste, 2de, 3de kleuterklas 
Buitengewoon onderwijs

 5 Soort Workshop
 ľ Prijs € 290 per workshop
 # Duur 50 min.
 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen,  Max. 25 leerlingen
 Ĭ Focus Snoezelen, zintuigen, exploreren, verkennen
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

W
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A A NB O D KL EU TERO ND ERWI J S

 \ ZIZAZONG

Wat is er leuker dan al zingend je eigen stem te ontdekken? In deze workshop leer je eenvoudi-
ge melodieën en klanken herkennen. Aan de hand van plezante oefeningen en liedjes ga je op 
zoek naar de mogelijkheden van je stem (ademhaling, klanken, ritme etc.). Alle remmen los, en 
zingen maar!

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep Instapklas 
1ste, 2de, 3de kleuterklas

 5 Soort Workshop
 ľ Prijs € 4 per leerling

 # Duur 30 min. voor de allerkleinsten (instapklas en 1ste kleuterklas)
50 min. voor oudere kleuters (2de en 3de kleuterklas)

 ¾ Aantal Min. 40 leerlingen, Max. 25 leerlingen/workshop
 Ĭ Focus Adem- en stembeheersing, stemklanken ontdekken
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

W
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A A NB O D KL EU TERO ND ERWI J S

 \ MOL

De elementaire karakteristieken rond de Groote Oorlog 14-
18 worden verweven in een symfonisch concert op maat van 
de kleuters. Het spannende verhaal van M O L, geschreven 
door Maud Vanhauwaert, de prachtige illustraties, door 
Carll Cneut en de live muziek van Kabalevsky en Dirk 
Brossé, spreken alle zintuigen aan. Iedereen zingt mee, 
lacht, is uitbundig, maar luistert ook ingetogen.  
Deze interactie met het orkest laat elkeen de muziek ten 
volle beleven en appreciëren. Als leerkracht krijg je vooraf 
een lesfiche.

 �  In samenwerking met: 
Belgian  
National Orchestra,  
BOZAR,  
de Brusselse  
Gemeenschapscentra, 
Jeunesses Musicales  
de Bruxelles

 Ã Datum 3/12/2018 – 11:00 (FR) en 13:30 (NL)

 J Locatie Paleis voor Schone Kunsten
 µ Doelgroep 2de, 3de kleuterklas
 5 Soort Interactief concert

 ľ Prijs Workshops op aanvraag (€ 140/workshop)
€ 6 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen

 # Duur Workshop 100 min. (2 x 50 min.) 
Voorstelling 50 min.

 Ĭ Focus Symfonische muziek, zang, beweging en bodypercussie
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

IC



AANBOD 
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A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 \ ZIZAZONG

Wat is er leuker dan al zingend je eigen stem te ontdekken? In deze workshop leer je eenvoudige 
melodieën en klanken herkennen. Aan de hand van plezante oefeningen en liedjes ga je op zoek 
naar de mogelijkheden van je stem (ademhaling, klanken, ritme etc.).  
Alle remmen los, en zingen maar!

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep 1ste leerjaar
 5 Soort Workshop

 ľ Prijs € 4 per leerling
 # Duur 50 min. 
 ¾ Aantal Min. 40 leerlingen, Max. 25 leerlingen/workshop
 Ĭ Focus Adem- en stembeheersing, stemklanken ontdekken
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

W
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A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 \ MOL

De elementaire karakteristieken rond de “Groote Oorlog” 
14-18 worden verweven in een symfonisch concert op maat 
van de kleuters. Het spannende verhaal van M O L, geschre-
ven door Maud Vanhauwaert, de prachtige illustraties, door 
Carll Cneut en de live muziek van Kabalevsky en  
Dirk Brossé, spreken alle zintuigen aan. Iedereen zingt 
mee, lacht, is uitbundig, maar luistert ook ingetogen.  
Deze interactie met het orkest laat elkeen de muziek ten 
volle beleven en appreciëren. Als leerkracht krijg je vooraf 
een lesfiche.

 �  In samenwerking met: 
Belgian National  
Orchestra,  
BOZAR,  
de Brusselse  
Gemeenschapscentra, 
Jeunesses Musicales  
de Bruxelles

 Ã Datum 3/12/2018 – 11:00 (FR) en 13:30 (NL)
 J Locatie Paleis voor Schone Kunsten

 µ Doelgroep 1ste, 2de leerjaar 
Buitengewoon onderwijs

 5 Soort Interactief concert 

 ľ Prijs Workshops op aanvraag (€ 140/workshop)
€ 6 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen

 # Duur Workshop 100 min. (2 x 50 min.) 
Voorstelling 50 min.

 Ĭ Focus Symfonische muziek, zangbeweging en bodypercussie
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

IC
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A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 \ AAN DE SLAG!

Weet je geen blijf met je ritmegevoel? Heb je geen drumstel op school? Geen probleem!  
In deze workshop ontdek je lichaamspercussie, maak je zelf je eigen slaginstrumenten met  
recupmateriaal en ga je samenspelen. Komaan, aan de slag!

Aan de slag! kan gemakkelijk uitgewerkt worden naar een langdurig traject (2 tot 4 weken).

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep 1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar
 5 Soort Workshop / Traject

 ľ Prijs € 7,50 per leerling
 # Duur 100 min. (2 x 50 min.)
 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen, Max. 25 leerlingen
 Ĭ Focus Instrumentenbouw, percussie, improviseren en experimenteren
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

W
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A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 \ BIG BANG

BIG BANG is een feestelijke ode aan avontuurlijke muziek 
en klankkunst voor jonge oren. Via een muzikaal parcours 
trekken we langs interactieve klankinstallaties, muziekvoor-
stellingen en miniconcertjes. Muzikanten uit alle hoeken 
van de hele wereld maken je vertrouwd met bijzondere 
ritmes, hedendaagse jazz en nooit geziene muziekinstru-
menten. Door zijn overdonderende succes vindt het BIG 
BANG-muziekfestival dit jaar plaats in maar liefst tien  
Europese steden, waaronder Brussel. Laat je inspireren 
door het filmpje op bigbangfestival.eu en doe mee!

 �  In samenwerking met: 
Zonzo compagnie, 
BOZAR,  
de Brusselse  
Gemeenschapscentra,  
Jeunesses Musicales  
de Bruxelles

 Ã Datum 5/11/2018 – 09:30 > 16:00
 J Locatie Paleis voor Schone Kunsten

 µ Doelgroep 1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar
 5 Soort Project

 ľ Prijs € 8 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen
 # Duur 120 min.
 Ĭ Focus Muziekfestival, parcours, avontuurlijk, klankkunst
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

P
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A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 \ OH!NOMATOPEE

Vroem, tik tak tik tak, vroem, boem, auwtch! Je kan een heel verhaal vertellen door enkel 
klanken te gebruiken. Op basis van enkele afbeeldingen gaan we zelf woorden verzinnen die een 
klank of actie uitbeelden (onomatopeeën). We bouwen zo ons eigen verhaal op en maken er een 
eigen liedje van.

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep 1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar
 5 Soort Workshop

 ľ Prijs € 7,50 per leerling
 # Duur 100 min. (2 x 50 min.)
 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen, Max. 25 leerlingen
 Ĭ Focus Woordklanken, eigen lied maken
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

W



18

A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 \ MUZIEK IN KLAS: STEM

Warm jullie stembanden op want Eva De Roovere komt naar de klas! Met haar poëtische, intieme en 
Nederlandstalige liedjes toveren jullie samen in een mum van tijd de klas om tot een waar kinderkoor!

Eva is naast een getalenteerd muzikante bovenal zangeres. Haar stem geldt als één van de  
mooiste van het Nederlandstalige lied, haar zelfgeschreven teksten zijn naast vernieuwend ook 
erg herkenbaar voor jong en oud. Eva is dus van vele markten thuis: ze speelt klarinet, viool 
en piano, is actief als dichteres en werkt samen met de meest fantastische muzikanten uit alle 
uithoeken van de wereld.

De schoolbanken gaan met andere woorden radicaal aan de kant! Eva dompelt jullie onder in 
haar Nederlandstalig repertoire en leert jullie uit volle borst zingen, klappen en dansen op de 
tonen van haar stem. Tijdens het slotconcert in het gemeenschapscentrum spelen jullie samen 
de aangeleerde liedjes. Enkele tellen lang worden jullie net als Eva echte singer-songwriters: van 
les naar lol, van zitten naar zingen, van pen en papier naar een dag vol podiumpret!

Muziek in klas is een project: één workshop op school + één eindconcert in een Brussels  
gemeenschapscentrum.

 � In samenwerking met: de Brusselse Gemeenschapscentra en de Muziekacademie Anderlecht

P
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A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 Ã Data

Maart tot begin mei 2019: workshops

Mei tot begin juni 2019: eindconcerten
GC Essegem (Jette) - maandag 6/05/2019
GC De Kriekelaar (Schaarbeek) - dinsdag 7/05/2019
GC Wabo (Watermaal-Bosvoorde) - donderdag 9/05/2019
GC Ten Noey (Sint-Joost-ten-Node) - vrijdag 10/05/2019
Muziekacademie Anderlecht (Anderlecht) - maandag 13/05/2019
GC Op Weule (Sint-Lambrechts-Woluwe) - dinsdag 14/05/2019
GC Ten Weyngaert (Vorst) - donderdag 16/05/2019
GC De Zeyp (Ganshoren) - dinsdag 21/05/2019
GC Nekkersdal (Laken) - donderdag 23/05/2019
GC Nekkersdal (Laken) - vrijdag 24/05/2019
GC Nekkersdal (Laken) - maandag 27/05/2019
GC Everna (Evere) - maandag 3/06/2019
GC Everna (Evere) - dinsdag 4/06/2019
GC Novha (Neder-over-Heembeek) - donderdag 6/06/2019

 J Locatie Workshop: op school
Eindconcert: gemeenschapscentrum/Muziekacademie

 µ Doelgroep 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar
 5 Soort Project

 ľ Prijs € 10 per leerling voor workshop + eindconcert
 ¾ Aantal Min. 40 leerlingen, Max. 25 leerlingen/workshop

 # Duur Workshop 50 min.  
Eindconcert 50 min.

 Ĭ Focus Zingen, dansen, stembeheersing, stembereik, ritme, ontmoeting
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 
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A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 \  MUZIEK MET K(N)OPJES

Keukengerei, schrijfgerief, papiergeritsel, … overal kan je klanken en muziek mee maken. In deze 
workshop ga je aan de slag met alledaagse voorwerpen, opname apparatuur en looping software. 
Aan de hand van je eigen opnames, maak je je eigen loops en bouw je een nieuwe compositie op.

De workshop Muziek met k(n)opjes wordt uitgevoerd met Ableton Push.

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep 2de, 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar
 5 Soort Workshop

 ľ Prijs € 220 per workshop
 # Duur 200 min. (4 x 50 min.)
 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen, Max. 25 leerlingen

 Ĭ Focus Elektronische muziek, klankontdekking, experimenteren en 
componeren

 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

W
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A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 \ SOCRATES MAAKT MUZIEK

Maak kennis met Boeddha, Madame Tarot en Socrates! Samen met hen filosoferen we over  
stilte in muziek, emoties in muziek en over jouw wereldbeeld en toekomst. We zetten dit om 
naar een spel van inventieve en creatieve toekomstklanken.

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep 2de, 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar
 5 Soort Workshop

 ľ Prijs € 7,50 per leerling
 # Duur 100 min. (2 x 50 min.)
 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen, Max. 25 leerlingen
 Ĭ Focus Filosoferen, reflecteren, klankontdekking, meditatie met stem
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

W
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A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 \ BALKAN BAZAAR

Samen met een bonte bende muzikanten uit de Balkan 
gaan we zingen, joelen, dansen en bewegen op de warm-
bloedige beats en opzwepende ritmes van Balkanmuziek. 
Eerst worden jullie klaargestoomd door onze muziekcoa-
ches tijdens een vrolijke voorbereiding, daarna barst het 
feest in alle hevigheid los in het Paleis voor Schone Kun-
sten! Schrijf in voor dit interactief concert en ontdek de 
muziek en de cultuur van Zuidoost-Europa.

 �  In samenwerking met: 
1001 Valises,  
BOZAR,  
de Brusselse  
Gemeenschapscentra,  
Jeunesses Musicales  
de Bruxelles

 Ã Datum 26/04/2019 – 10:30 en 13:30
 J Locatie Paleis voor Schone Kunsten

 µ Doelgroep 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar
 5 Soort Interactief concert

 ľ Prijs € 6 per leerling + één gratis leerkracht per 15 leerlingen

 # Duur Workshop 50 min.  
Interactief concert 50 min.

 Ĭ Focus Wereldmuziek, zang en bodypercussie
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

IC
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A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 \ CANTANIA

Via het internationale project Cantania laten we jullie  
proeven van de inspirerende kracht van zingen.

Ben je leerkracht lager onderwijs en op zoek naar een project 
dat de creativiteit, de concentratie, het langetermijnge-
heugen en de samenwerkingszin van kinderen aanscherpt? 
Schrijf je dan in voor de vijfde editie van Cantania en neem 
deel aan de vormingssessies. Vier dagen lang oefenen erva-
ren zangpedagogen samen met jou en andere leerkrachten 
vocale technieken toegespitst op ademhaling, plaatsing van 
de stem en klankkleur.

Ondertussen ga je in de klas aan de slag met een muziekstuk 
dat de componist Albert Carbonell speciaal componeerde 
voor Cantania. Toneelschrijver Marc Rosich schreef de 
liedtekst over twee journalisten die op zoek gaan naar een 
spannende scoop.

Tijdens het feestelijk slotconcert onder begeleiding van het 
Belgian National Orchestra eindigen we samen dit leuk en 
leerrijk muziekavontuur!

 �  In samenwerking met: 
BOZAR,  
Jeunesses Musicales  
de Bruxelles,  
Belgian National  
Orchestra

 �  Initiatief van:  
ENGIE Foundation, 
Vlaamse Overheid, 
Fédération  
Wallonie-Bruxelles,  
COCOF

 Ã Datum 04/05/2019 – 13:00 en 17:30

 J Locatie Op school,  
Paleis voor Schone Kunsten

 µ Doelgroep 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar 
Buitengewoon onderwijs

 5 Soort Project, Vorming

 ľ Prijs

€ 170 deelnameprijs voor één klas
€ 30 per extra leerkracht die deelneemt aan de vormingen
€ 70  per extra coaching (1 uur) in de klas door een professionele muzikant
Concert zelf is gratis!

 Ĭ Focus Ondersteuning van leerkrachten, zang, samenzang
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

P
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A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 \ GEZI PARK

Eindelijk een klassiek concert waar je niet moet blijven 
stilzitten. Kom springen, zingen, klappen, schuifelen met de 
voeten en drummen op de stoelen. Het Orchestre  
Philharmonique Royal de Liège en het pianistenduo Lidija 
en Sanja Bizjak pakken uit met het concerto voor twee pia-
no’s en orkest van de Turkse componist en pianist Fazil Say. 
Ze voeren jullie mee door de rusteloze geschiedenis van het 
legendarische Gezipark in Istanboel. Een ode aan het leven, 
de vrijheid en wilskracht. Duik tijdens dit concert met z’n 
allen in een wereld vol hoop en muziek. Vooraf komen onze 
muziekcoaches naar je klas om de bewegingen, ritmes en 
melodieën in te oefenen. Iedereen klaar? Spelen maar!

 �  In samenwerking met: 
Orchestre  
Philharmonique Royal 
de Liège, BOZAR,  
de Brusselse  
Gemeenschapscentra, 
Jeunesses Musicales  
de Bruxelles

 Ã Datum 9/11/2018 - 11:00 (FR) en 13:00 (NL)

 J Locatie Op school, 
Paleis voor Schone Kunsten

 µ Doelgroep 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar
 5 Soort Interactief concert

 ľ Prijs € 10 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen  
(workshop in de klas is inbegrepen)

 # Duur Workshop 100 min. (2 x 50 min.)
Interactief concert 45 min.

 Ĭ Focus Symfonische muziek, zang, beweging en bodypercussie
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 
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A A NB O D L AG ER O ND ERWI J S

 \ SING!

Meer zingen en liever minder stilzitten? Neem deel aan 
SING!, een concert waarbij iedereen zich muzikaal kan 
uitleven. Vooraf komen onze muziekcoaches naar jouw 
klas om de melodieën in te oefenen. Dan is het tijd om de 
show te stelen in de Henry Le Boeufzaal van het Paleis 
voor Schone Kunsten waar de muzikanten van het Belgian 
National Orchestra jullie al zitten op te wachten.

 �  In samenwerking met: 
Belgian National  
Orchestra, BOZAR,  
de Brusselse  
Gemeenschapscentra, 
Jeunesses Musicales  
de Bruxelles

 Ã Datum 11/03/2019 – 11:00 (NL + FR)

 J Locatie Op school,  
Paleis voor Schone Kunsten

 µ Doelgroep 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar
 5 Soort Interactief concert

 ľ Prijs € 10 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen  
(workshop in de klas is inbegrepen)

 # Duur Workshop 100 min. (2 x 50 min.)
Interactief concert 50 min.

 Ĭ Focus Symfonische muziek, zang, bodypercussie en beweging
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

IC
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 \ FILEM’ON

Een klasje uit de 3de graad lager onderwijs van  
de Sint-Jozefschool in Ukkel volgt deze editie een traject 
rond film en muziek. Op school vinden drie workshops 
plaats rond muziek.

Vanuit eenvoudige ideeën maken we een eigen klankver-
haal op filmfragmenten. Begeleid door onze muziekcoach 
en een muzikant, analyseren we samen een film en leren we 
samen een soundtrack te maken.

De klas opent het internationaal kinderfilmfestival  
Filem’on met een uniek cinéconcert op enkele kortfilms, 
ondersteund door professionele muzikanten. Leerkrachten, 
ouders en familie komen meegenieten. De voorbereidende 
workshops op school vinden plaats kort voor de opening 
van het festival.

 � In samenwerking met: 
Filem’On Internationaal 
Filmfestival voor  
Jong Publiek

 � Met de steun van:  
CANON Cultuurcel  
cultuursubsidie.

 Ã Datum 24/10/2018

 J Locatie Op school, 
Paleis voor Schone Kunsten

 µ Doelgroep 5de, 6de leerjaar
 5 Soort Project

 # Duur Workshops 3 x 100 min.  
Concert 50 min.

 Ĭ Focus Analyse van geluid op beeld, experimenteren, bruitages
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 
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 \ KLANKBORD

Een klankbord is een houten klankkast waarop verschillende geluidsobjecten gemonteerd  
worden. Deze worden versterkt door middel van een contactmicrofoon en een gitaarversterker.  
We werken in groepjes samen aan een eigen klankbord. Dit mondt uiteindelijk uit in een actieve 
muziekworkshop met de klankborden als instrumenten. Soundscapes, percussieve grooves en 
improvisatie door middel van tekentaal wisselen elkaar af.

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep 5de, 6de leerjaar
 5 Soort Workshop

 ľ Prijs € 220 per workshop
 # Duur 200 min. (2 x 100 min.)
 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen, Max. 25 leerlingen
 Ĭ Focus Instrumentenbouw, experimenteren, samenspel
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

 

W



AANBOD 
SECUNDAIR 
ONDERWIJS



29

A A NB O D S ECU NDA IR O ND ERWI J S

 \ BEAT IT

Met behulp van je laptop, opname apparatuur, looping software en een koptelefoon produce je 
zelf elektronische nummers. Je maakt je eigen opnames en loops, werkt met verschillende spo-
ren en bouwt een nieuwe compositie op. In no time maak je vette beats en knappe melodieën. 
Je leert hoe je nummers achteraf live nog kan aanpassen… en misschien kan je ze wel brengen 
op jouw school? De workshop Beat it wordt uitgevoerd met Ableton Push.

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep 1ste, 2de, 3de graad
 5 Soort Workshop

 ľ Prijs € 220 per workshop
 # Duur 200 min. (4 x 50 min.)
 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen, Max. 25 leerlingen

 Ĭ Focus Elektronische muziek, klankontdekking,  
experimenteren en componeren

 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 
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 \ KLANKBORD

Een klankbord is een houten klankkast waarop verschillende geluidsobjecten gemonteerd worden. 
Deze worden versterkt door middel van een contactmicrofoon en een gitaarversterker.  
We werken in groepjes samen aan een eigen klankbord. Dit mondt uiteindelijk uit in een actieve 
muziekworkshop met de klankborden als instrumenten. Soundscapes, percussieve grooves en 
improvisatie door middel van tekentaal wisselen elkaar af.

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep 1ste, 2de, 3de graad
 5 Soort Workshop

 ľ Prijs € 220 per workshop
 # Duur 200 min. (2 x 100 min.)
 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen, Max. 25 leerlingen
 Ĭ Focus Instrumentenbouw, experimenteren, samenspel
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 

W



31

A A NB O D S ECU NDA IR O ND ERWI J S

 \ MUSICA MAESTRO

Tijdens dit kort en krachtige concert licht maestro David 
Ramaël uiteenlopende instrumentgroepen toe en bespreekt 
hij de eigenheid van elk instrument en zijn klankkleur binnen 
het orkest. Via muziekfragmenten uit bekende en minder 
bekende orkestwerken bouwt het Belgian National Orchestra 
de spanning op tot een fantastische climax. Projecties op groot 
scherm zoomen in op wat er zich op het podium afspeelt.

 �  In samenwerking met: 
Belgian National  
Orchestra, BOZAR,  
Jeunesses Musicales  
de Bruxelles

P

 Ã Datum 01/03/2019 – 11:00 (FR) en 13:00 (NL)
 J Locatie Paleis voor Schone Kunsten

 µ Doelgroep 1ste, 2de, 3de graad
 5 Soort Project

 ľ Prijs € 6 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen
 # Duur 60 min.
 Ĭ Focus Symfonische muziek, muziekinstrumenten, klankkleur
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 
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 \ MUZIEK MET KLASSE

Naar het voorbeeld van Leonard Bernsteins Young People’s 
Concerts, laten we je kennis maken met klassieke muziek. 
Jullie zullen klassieke muziek beter begrijpen, aanvoelen en 
waarderen. Dirigenten, muzikanten en componisten be-
zorgen iedereen een prachtige en onvergetelijke ervaring. 
De concerten behoren tot een reeks gespreid over het jaar 
waaruit kan gekozen worden. Bovendien is er een bij ieder 
concert een educatieve begeleiding op maat voorzien: een 
inleiding maakt het concert toegankelijk voor iedereen. 
Aarzel niet om contact op te nemen zodra je een concert 
gekozen hebt.

 �  In samenwerking met: 
Belgian National  
Orchestra, BOZAR,  
Jeunesses Musicales  
de Bruxelles

P

 Ã Datum Oktober tot juni
 J Locatie Paleis voor Schone Kunsten

 µ Doelgroep 1ste, 2de, 3de graad
 5 Soort Project

 ľ Prijs  € 6 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen

 # Duur Omkadering/ontmoeting: +/- 30 min.
Concert: +/- 120 min.

 Ĭ Focus Klassieke muziek, leren luisteren en analyseren, ontmoeting
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 
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 \ SLAM!

Slam Poetry  is een combinatie van een aantal disciplines, een aantal kunstvormen: voordracht, 
dichtkunst en performance. Bij het slamdichten maakt de dichter gebruik van intonatie, ritme 
en lichaamstaal. Een slamgedicht wordt meestal gekarakteriseerd door toegankelijkheid, humor 
en een energieke stroom van woorden. Tijdens de workshop Slam Poetry prikkelen we jullie 
om een tekst te maken over wat jullie bezighoudt, of over een vooraf bepaald thema. Daarna 
volgt een reeks amusante en energieke groepsoefeningen die de stimulans vormen om tot een 
resultaat te komen. Slam Poetry kent veel gezichten, zowel ingetogen performances als heftige 
voorstellingen kunnen perfect.

Op het einde van de workshop tonen jullie het spoken word-resultaat aan elkaar of aan een 
publiek. De resultaten kunnen worden opgenomen met de mobiele studio, al dan niet voorzien 
van bijpassende muziek.

 �  In samenwerking met: Woord Omhoog

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep 1ste, 2de, 3de graad
 5 Soort Workshop

 ľ Prijs € 275 per workshop
 # Duur 3 x 50 min.
 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen, Max. 25 leerlingen
 Ĭ Focus Dichtkunst, schrijven, voordracht, performance
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 
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 \ STEMMEN UIT DE STAD 

Zingen is leuker in groep! Tijdens deze workshop smeer je samen met de muziekcoach je stem-
banden en gaan we aan de slag met zangimprovisatie en circle songs. Om de beurt geef je al 
zingend de fakkel aan elkaar door. We werken toe naar een heuse flash mob in de stad.

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

 J Locatie Op school, 
Extra Muros

 µ Doelgroep 1ste, 2de, 3de graad
 5 Soort Project
 # Duur Op maat

 ¾ Aantal
Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen/workshop
Max. 50 leerlingen/voorstelling

 Ĭ Focus Stembeheersing, meerstemmig zingen, improviseren
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 
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 \ ZENMEESTER

De muziekcoach komt naar de klas als een echte zenmeester: samen mediteren en filosoferen 
jullie over muziek. Jullie denken na over hoe muziek kan helpen bij geweldloos communiceren 
met elkaar en het versterken van de groepsdynamiek en het samenwerken met elkaar. Want 
muziek is naast geluid ook harmonie, kalmte en rust.

 Ã Datum Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar
 J Locatie Op school

 µ Doelgroep 1ste, 2de, 3de graad
 5 Soort Workshop

 ľ Prijs € 7,50 per leerling
 # Duur 100 min. (2 x 50 min.)
 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen, Max. 25 leerlingen

 Ĭ Focus Filosoferen, reflecteren, groepsdynamiek,  
geweldloze communicatie

 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 36. 
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H O E IN SCHRI J V EN?

HOE INSCHRIJVEN?

 I Inschrijven voor het aanbod van Jeugd en Muziek 
Brussel gebeurt steeds schriftelijk door het versturen 
van een email naar scholen@jeugdenmuziekbrussel.be 
of door het invullen van een formulier via onze website. 
Om de concrete stappen voor inschrijving te volgen, 
surf je naar onze website: 
www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/onderwijs  
en klik je op de activiteit die je interesseert en volg je de 
stappen.

Onze coördinator scholenwerking  
Kevin Goedgezelschap staat klaar om je hiermee 
verder te helpen (tel. 02 533 39 13). 

Na verwerking van jouw inschrijving ontvang je een 
schriftelijke inschrijvingsbevestiging in de vorm van 
een email en de nodige informatie inzake praktische 
organisatie. Controleer steeds of onze gegevens 
overeenstemmen met deze van jou. 

Na afloop van de activiteit ontvang je een factuur. 
Deze is gebaseerd op de schriftelijk overeengeko-
men afspraken.

Meer informatie over onze prijzen, annuleringsvoor-
waarden, programmawijzigingen en advies omtrent 
subsidiemogelijkheden kan je terugvinden op  
www.jeugdenmuziekbrussel.be/inschrijven-onderwijs



MUZIEK BUITEN DE SCHOOL(M)UREN!

BREDE SCHOLEN 
Leren met muziek kan altijd en overal. Daarom zet 
Jeugd en Muziek Brussel jaarlijks in op meerdere Brede 
School projecten. Maximale ontwikkelingskansen voor 
alle kinderen en jongeren staan centraal in deze initia-
tieven. We zetten steeds in op de brede leer- en leef-
omgeving waarbij we onze projecten op maat uitwerken. 
Deze zijn bovendien specifiek gericht op de context, 
taal-, diversiteits- en participatiemogelijkheden van elke 
school en leerling.

Interesse in een muzikaal project op maat van jouw  
Brede School of wens je meer informatie over onze 
voorbije Brede Schoolprojecten? 

Stuur een mailtje naar carola@jeugdenmuziekbrussel.be. 
Een overzicht van ons vrijetijdsaanbod vind je op  
www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/vrije-tijd

MUZIEK B U ITEN D E SCH O O L(M )U REN
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SPEELPLEINEN 
Jeugd en Muziek Brussel staat voor muzikale work-
shops met een flinke dosis plezier. Samen met één van 
onze muziekcoaches bouw je tijdens het speelplein 
instrumenten uit recuperatiemateriaal, beweeg je op 
zelfgemaakte beats of begin je aan een straffe sessie 
slam poetry. Dit en nog veel meer bieden we aan als 
kant-en-klare workshops of uitgewerkt op maat van 
jullie vraag of thema.

Klinkt goed? Stuur een mailtje naar  
kevin@jeugdenmuziekbrussel.be voor meer informa-
tie. Een overzicht van ons vrijetijdsaanbod vind je op  
www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/vrije-tijd

MUZIEK B U ITEN D E SCH O O L(M )U REN
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VORMINGEN 
Met workshops en coaching ondersteunen we leerkrachten 
individueel of in groep om vakoverschrijdend met muziek 
aan de slag te gaan in hun eigen klas. 

Dit aanbod ontwikkelen we in samenwerking met het 
Onderwijscentrum Brussel.

Stuur een mailtje naar carola@jeugdenmuziekbrussel.be 
indien je meer wil weten over onze muzische vormingen 
of surf naar 
 www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/vorming  

MUZIEK B U ITEN D E SCH O O L(M )U REN



Jeugd en Muziek Brussel vzw
Nieuwland 198, 1000 Brussel

Kevin Goedgezelschap – scholencoördinator
scholen@jeugdenmuziekbrussel.be – 02 533 39 13

Blijf je graag als eerste op de hoogte van ons aanbod?  
Schrijf je dan via www.jeugdenmuziekbrussel.be in op onze nieuwsbrief.  
Geen spam, maar enkel het tofste nieuws over onze muzikale projecten 
voor en door Brusselse ketjes.

VRAGEN OF INTERESSE? 
LAAT VAN JE HOREN!
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