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INL EID IN G

INLEIDING

Het ritme van de stad op maat van jullie school?

Dat kan met ons scholenaanbod 2019-2020 voor 
alle leerlingen van het Brussels Nederlandstalig 
onderwijs! Samen rappen, de stad intrekken of een 
straffe sessie slam poetry? Ons aanbod bestaat 
uit muzische workshops, participatieve concerten 
en vakoverschrijdende projecten op maat van de 
Brusselse jongeren.

Van klassiek naar elektro, instrumentenbouw tot 
producen, de vleugelpiano of videogamemuziek, 
ook dit schooljaar maken we al dansend, luiste-
rend, rappend of klappend werk van kwaliteitsvolle 
muziekeducatie. Onze activiteiten sluiten daarbij 
naadloos aan bij de ontwikkelingsdoelen en eind- 
termen van het secundair onderwijs.

Nood aan een artistiek project op maat van jullie 
school of klas? Ons team bestaat uit een grote poel 
aan ervaren muzikanten en muziekcoaches.  
We bedenken zonder aarzelen een antwoord op elke 
muzische vraag. 

Eerder benieuwd naar ons vormingsaanbod voor 
voor leerkrachten? Lees er meer over aan het eind 
van deze brochure.

Breng muziek dus naar binnen, de klas naar buiten, 
laat het swingen of leer komend schooljaar collec-
tief zingen. Je ontdekt hoe aan de hand van deze 
brochure. Een handig overzicht vind je ook online 
op www.jeugdenmuziekbrussel.be

Tot binnenkort!

Jeugd en Muziek Brussel
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OV ER ZI CHT
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Voor leerlingen

DOELGROEP SOORT LOCATIE Pag. ACTIVITEIT

ASO, TSO, BSO 
1ste, 2de, 3de graad Workshop Extra Muros 6  \  Beat it

ASO 
1ste, 2de, 3de graad Workshop Op school 7  \  Creatief denken en muziek

ASO, TSO, BSO 
1ste, 2de, 3de graad Project Extra Muros 8  \  Film(muziek) & bruitage 

ASO, TSO, BSO 
1ste, 2de, 3de graad Workshop Extra Muros 9  \ Klankbord

ASO 
1ste, 2de, 3de graad Project Extra Muros 10  \  Musica Maestro

ASO 
1ste, 2de, 3de graad Project Extra Muros 11  \  Muziek met klasse

ASO 
1ste, 2de, 3de graad Project Extra Muros 12  \  Radiomakers

ASO, TSO
1ste, 2de, 3de graad Workshop Op School 13  \ SLAM!

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.

Een vorming is een muzische vorming voor leerkrachten.

Legende
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OV ER ZICHT

DOELGROEP SOORT LOCATIE Pag. ACTIVITEIT

ASO, TSO, BSO
1ste, 2de, 3de graad Project Extra Muros 14  \  Urban flashmob

ASO, TSO
1ste, 2de, 3de graad Project Extra Muros 15  \  Videogamemuziek

ASO, TSO, BSO
1ste, 2de, 3de graad Workshop Extra Muros 16  \ Visueel geluid

ASO, TSO
1ste, 2de, 3de graad Workshop Op school 17  \ Zenmeester

Voor Leerkrachten

DOELGROEP SOORT LOCATIE Pag. ACTIVITEIT

Leerkrachten  
secundair onderwijs Vorming Extra Muros 18  \  Muzikale apps in 

de klas
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A A NB O D VO O R L EERL IN G EN

 \ BEAT IT

Workshop producen

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?

 µ Doelgroep ASO, TSO, BSO
Alle graden

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

 J Locatie
Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

 5 Soort Workshop
 ľ Prijs € 7,50 per leerling
 # Duur 100 min. (2 x 50 min.)

 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ Focus Elektronische muziek, samplen, beats maken, producen en com-
poneren

 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 19.

W
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A A NB O D VO O R L EERL IN G EN

 \ CREATIEF DENKEN EN MUZIEK

Fantasie, improvisatie en muziek

Hoe kan je out of the box denken en hoe vertaalt zich dit muzikaal? We gaan aan de slag met het 
verkennen van methodieken rond creatief denken, improvisatie en compositie. Na een brainstorm  
eindigen we met eigenzinnige en creatieve muzikale composities.

 µ Doelgroep ASO
Alle graden

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

 ľ Prijs € 7,50 per leerling
 # Duur 100 min. (2 x 50 min.)

 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ Focus Creativiteit, denktechnieken, muziekontwerp, componeren
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 19.

W
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A A NB O D VO O R L EERL IN G EN

 \ FILM(MUZIEK) & BRUITAGE

Beeldanalyse, bruitage & muziekopnames

Een film bestaat naast beelden ook uit geluid. Muziek versterkt, vertraagt en vervormt onze impres-
sies en gevoelens. We staan tijdens enkele workshops lang stil bij de wereld van de filmmuziek. Aan 
de hand van experimentele bruitages componeren we onze eigen score of soundtrack. We luisteren 
tevens naar elkaars resultaten. Jullie zijn een dag lang regisseur, componist en filmrecensent door 
elkaar! De Oscar voor Beste Crew? Die is praktisch binnen!

 µ Doelgroep ASO, TSO, BSO
Alle graden

 Ã Datum Op aanvraag doorheen het schooljaar

 J Locatie
Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

 5 Soort Project
 ľ Prijs Op aanvraag

 # Duur 1ste graad secundair: 4 workshops (4 x 100 min.)
2de en 3de graad secundair: 5 workshops (5 x 100 min.)

 Ĭ Focus Analyse van beeld en geluid, experimenteren met materiaal en 
geluiden, maken van opnames

 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 19.

P
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A A NB O D VO O R L EERL IN G EN

 \ KLANKBORD

Monteer je eigen groovy instrument!

Een klankbord is een houten klankkast waarop verschillende geluidsobjecten gemonteerd wor-
den. 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 workshop 
met de klankborden als instrumenten. Soundscapes, percussieve grooves en improvisatie door 
middel van tekentaal wisselen elkaar af.

 µ Doelgroep ASO, TSO, BSO
Alle graden

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

 J Locatie
Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

 5 Soort Workshop
 ľ Prijs € 7,50 per leerling
 # Duur 100 min. (2 x 50 min.) 

 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ Focus Instrumentenbouw, experimenteren, samenspel
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 19. 

W
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A A NB O D VO O R L EERL IN G EN

 \ MUSICA MAESTRO

Concert met het Belgian National Orchestra

Tijdens dit kort en krachtige concert licht maestro David 
Ramael uiteenlopende instrumentgroepen toe en be-
spreekt hij de eigenheid van elk instrument en hun klank-
kleur binnen het orkest. Via muziekfragmenten uit beken-
de en minder bekende orkestwerken bouwt het Belgian 
National Orchestra de spanning op tot een fantastische 
climax om samen de emoties van symfonische muziek te 
kunnen ontdekken. Projecties op groot scherm zoomen in 
op wat er zich op het podium afspeelt.

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

 µ Doelgroep ASO
Alle graden

 Ã Datum 28/04/2020 – 11:00 
 J Locatie Paleis voor Schone Kunsten
 5 Soort Project

 ľ Prijs € 6 per leerling + 1 leerkracht gratis per 15 leerlingen
 # Duur 60 min.
 Ĭ Focus Symfonische muziek, het orkest, muziekinstrumenten, klankkleur
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 19. 

P
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A A NB O D VO O R L EERL IN G EN

 \ MUZIEK MET KLASSE

Klassieke muziek ontrafeld

Het Belgian National Orchestra laat jullie kennismaken 
met klassieke muziek. Met deze formule bieden we jullie 
een tiental concerten aan tegen een verlaagde prijs, verge-
zeld van een inleiding op maat aangepast aan de behoeften 
van jullie klas. Dirigenten, muzikanten en componisten 
bezorgen de leerlingen tips en tricks om het concert toe-
gankelijk te maken.

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

 µ Doelgroep ASO
Alle graden

 Ã Datum September 2019 t.e.m. juni 2020
 J Locatie Paleis voor Schone Kunsten
 5 Soort Project

 ľ Prijs € 6 euro per leerling + 1 leerkracht gratis per 15 leerlingen  
(omkadering is inbegrepen in de prijs)

 # Duur Circa 120 min. per concert
 Ĭ Focus Symfonische muziek, het orkest, gericht luisteren
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 19. 

P
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A A NB O D VO O R L EERL IN G EN

 \ RADIOMAKERS

Radio, muziek en een dosis journalistiek

Radiomakers is een participatief project met pit. We gaan samen aan de slag rond een maat-
schappelijk thema naar keuze. Jullie krijgen een inhoudelijke carte blanche, maar worden tech-
nisch goed begeleid door onze radiocoach. We denken na over voice-overs, jingles of een pitch. 
Pennenkrabbels worden zo stilletjes aan interessant podcastmateriaal.

Concreet zoeken we nieuwsitems op, kiezen muziek, maken korte reportages en doen redactie-
werk. We ruilen de workshopruimte tevens in voor de stad: met draagbaar opnamemateriaal 
nemen de leerlingen korte interviews op straat af. Samen proberen we zo stap per stap stil te 
staan bij alle aspecten van het radiobestaan.

 µ Doelgroep ASO
Alle graden

 Ã Datum Op aanvraag doorheen het schooljaar
 J Locatie Jeugd en Muziek Brussel, Nieuwland 198, 1000 Brussel
 5 Soort Project 

 ľ Prijs Op aanvraag
 # Duur 5 workshops (5 x 100 min.)

 Ĭ Focus Radio, opnemen, presenteren, storytelling, vakoverschrijdend, 
journalistiek, taal.

 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 19. 

P
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A A NB O D VO O R L EERL IN G EN

 \ SLAM!

Workshop slam poetry

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. 

We prikkelen 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 vor-
men om tot een resultaat te komen. Slam Poetry kent veel gezichten; zowel ingetogen perfor-
mances als heftige voorstellingen kunnen perfect.

De resultaten kunnen worden opgenomen, al dan niet voorzien van bijpassende muziek.

 µ Doelgroep ASO, TSO
Alle graden

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

 ľ Prijs € 9 per leerling
 # Duur 150 min. (3 x 50 min.)

 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ Focus Gedichten, slam poetry, schrijven, vakoverschrijdend, rap, ritme 
en intonatie

 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 19. 

W
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A A NB O D VO O R L EERL IN G EN

 \ URBAN FLASHMOB

Een muzikaal project vol Brusselse beats 

Tijdens Urban flashmob verweven we rap, muziek en dans 
tot een straf hiphop-project. De stad staat centraal: we 
werken rond urban cultuur. We laten onze ideeën de vrije 
loop met pen, papier en opnamemateriaal. Aan de hand van 
verschillende workshops (Zenmeester, Beat it! en SLAM!) 
werken jullie in groepjes aan strofes, refrein en bijpassen-
de beats. Maar daar stopt het niet. In de dansworkshop 
vertalen we ons lied naar de gepaste hiphop-moves. Het 
geheel presenteren we tijdens een heuse flashmob op een 
Brusselse locatie naar keuze.

 �  In samenwerking met: 
Urban Center Brussel

 µ Doelgroep ASO, TSO, BSO
Alle graden

 Ã Datum Op aanvraag doorheen het schooljaar

 J Locatie
Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

 5 Soort Project
 ľ Prijs Op aanvraag
 # Duur Op maat samen te bepalen

 Ĭ Focus Stadscultuur, taal, ritme, vakoverschrijdend, dans, hip-hop, elek-
tronische muziek

 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 19. 

P
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A A NB O D VO O R L EERL IN G EN

 \ VIDEOGAMEMUZIEK

Maak je eigen game(muziek)!

Tijdens deze workshop ontwikkelen je leerlingen hun eigen game. We denken na over een straf 
verhaal, over visuele effecten, achtergronden en personages. Maar bij gamen hoort ook geluid! We 
maken onze eigen muzikale soundscapes die de game gepast vergezellen. De workshop videogame-
muziek is zo tegelijkertijd een oefening in programmeren en componeren.

 µ Doelgroep ASO, TSO
Alle graden

 Ã Datum Op aanvraag doorheen het schooljaar

 J Locatie
Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

 5 Soort Project
 ľ Prijs Op aanvraag
 # Duur Op maat samen te bepalen
 Ĭ Focus Coderen, soundscapes, vakoverschrijdend, muziek en videogames
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 19. 

P
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A A NB O D VO O R L EERL IN G EN

 \ VISUEEL GELUID

Workshop geluidsproeven

Muziek is meer dan geluid! Dat ontdekken we tijdens deze vakoverschrijdende workshop. Aan de 
hand van sonische en optische proeven maken we de werking van geluidstrillingen zichtbaar (en 
dus ook manipuleerbaar!). We leren met andere woorden al kijkend luisteren. We ontrafelen het 
verschil tussen een golflengte en toonhoogte, maken kennis met een stuiterbalk, een zelfge-
maakte elastiekgitaar of geluidsvork. Klank en fysica ontmoeten elkaar twee lesuren lang!

 µ Doelgroep ASO, TSO, BSO
Alle graden

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

 J Locatie
Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

 5 Soort Workshop
 ľ Prijs € 7,50 euro per leerling
 # Duur 100 min. (2 x 50 min.)

 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ Focus Fysica en klank, experimenteren, wetenschap, creativiteit, vak-
overschrijdend

 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 19. 

W
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A A NB O D VO O R L EERL IN G EN

 \ ZENMEESTER

Musiceren & reflecteren

Onze muziekcoach komt naar de klas als een echte zenmeester: samen mediteren en filosoferen 
jullie over muziek. We 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.

 µ Doelgroep ASO, TSO
Alle graden

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

 ľ Prijs € 7,50 per leerling
 # Duur 100 min. (2 x 50 min.)

 ¾ Aantal Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ Focus Filosofie, reflecteren, groepsdynamiek, geweldloze communicatie
 I Inschrijven Via onze website, meer info op p. 19. 

W
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VO RMIN G VO O R L EERKR ACHTEN

 \ MUZIKALE APPS IN DE KLAS

Muziekonderwijs kan je tegenwoordig tevoorschijn toveren door leerlingen vertrouwd te maken 
met attractieve muziek-apps op iPad. Het is de bedoeling om alle leerlingen – dus ook leerlingen 
zonder muzikale scholing – volledig aan hun trekken te laten komen. 

Deze vorming is geknipt voor zowel muziekcompetente leerkrachten als collega’s zonder  
muzikale scholing, alleszins voor leerkrachten die eigentijdse krachtmiddelen (muziek-apps op 
iPad) appreciëren als creatieve uitdaging. Het ligt voor de hand dat interessante muziek-apps 
ook in andere klas- of lesactiviteiten (WO, project…) ingezet kunnen worden.

Omdat een klas vol iPads eerder uitzondering dan regel is, besteden we aandacht aan een realis-
tische en haalbare setting via aantrekkelijke werkvormen.

Na deze sessie zal je:
•  kennisgemaakt hebben met muziek-apps voor direct gebruik in de klas;
•  muziek-apps op iPad naar hun waarde kunnen schatten in functie van een veelzijdige  

muziekles (en daarbuiten).

 µ Doelgroep Leerkrachten secundair onderwijs
 Ã Datum 14/11/2019 – 09:00 tot 12:00

 J Locatie Jeugd en Muziek Brussel, Nieuwland 198, 1000 Brussel
 5 Soort Vorming

 ľ Prijs € 10 per deelnemer
 # Duur 180 min.
 ¾ Aantal Max. 15 deelnemers

 Ĭ Focus Elektronische muziek, muzikale apps, experimenteren en 
 componeren

 I Inschrijven Via onze website:  
www.jeugdenmuziekbrussel.be/vorming/muzikale-apps

V
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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 door het invullen van een formulier 
via onze website:  
 
www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/onderwijs  
 
Je klikt op de activiteit die je interesseert en volgt 
vervolgens de stappen.

Na verwerking van jouw inschrijving ontvang je een 
schriftelijke inschrijvingsbevestiging in de vorm 
van een email en de nodige informatie inzake prakti-
sche 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 overeengekomen afspraken.

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

Onze coördinator scholenwerking staat steeds klaar 
om je hiermee verder te helpen (tel. 02 533 39 13 of 
scholen@jeugdenmuziekbrussel.be).



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!

vimeo.com/jmbrussel 

facebook.com/jeugdenmuziekbxl
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