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INLEIDING

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
basisonderwijs! 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 kinderen en jongeren.
Van klassiek tot elektro, instrumentenbouw of geluidsproeven, de vleugelpiano en de kalimba, ook dit
schooljaar maken we al dansend, luisterend, rappend
of klappend werk van kwaliteitsvolle muziekeducatie. Ons aanbod sluit daarbij naadloos aan bij
de ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplannen van het basisonderwijs.

Nood aan een muzisch 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 naschools aanbod of onze
muzische vormingen 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 collectief 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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AANBOD BASISONDERWIJS
SCHOOLJAAR 2019-2020

OV E R Z I C H T

Legende
W

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

P

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.

IC

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

Kleuters

Lager

Buitengewoon
onderwijs

Leerkrachten

Kleuteronderwijs
DOELGROEP

SOORT

LOCATIE

Pag.

ACTIVITEIT

Instapklas
1ste kleuterklas

Workshop

Op school

8

\\

Instapklas
1ste, 2de, 3de kleuterklas

Workshop

Op school
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Instapklas
1ste, 2de, 3de kleuterklas

Workshop

Op school
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\\

Oli-nootjes

Instapklas
1ste, 2de, 3de kleuterklas

Workshop

Op school
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\\

Stemstad

1ste, 2de, 3de kleuterklas

Workshop

Op school
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\\

Muzikale moves

1ste, 2de, 3de kleuterklas

Workshop

Op school

13

\\

Yogalala

2de, 3de kleuterklas

Interactief
concert

Extra Muros

14

\\

Ela stiek

2de, 3de kleuterklas

Project

Op school,
Extra Muros

15

2de, 3de kleuterklas

Workshop

Extra Muros

16

\\

\\

 noezel
S
muziek
Muziek uit
verhalen

 uziek in klas:
M
Rit(me)lodie!-mini
Snoezelpakket
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OV E R Z I C H T

Lager onderwijs
DOELGROEP

6

SOORT
Workshop

LOCATIE

Pag.

ACTIVITEIT

1ste leerjaar

Workshop

Op School

11

\\

Stemstad

1ste leerjaar

Workshop

Op School

12

\\

Muzikale moves

1ste, 2de leerjaar

Interactief
concert

Extra Muros

14

\\

Ela stiek

1ste leerjaar

Project

Op school,
Extra Muros

15

\\

Muziek in klas:

1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar

Workshop

Extra Muros
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\\

Big Bang

1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar

Workshop

Op School

18

\\

Oh!nomatopee

1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar

Workshop

Extra Muros
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\\

Recupcussie

1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de
leerjaar

Workshop

Op school
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\\

SLAM!

2de, 3de, 4de leerjaar

Workshop

Op school
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\\

Stadsgeluiden

2de, 3de, 4de, 5de, 6de
leerjaar

Workshop

Op school
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\\

Filoketjes

2de, 3de, 4de, 5de, 6de
leerjaar

Project

Op school,
Extra Muros
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\\

Muziek in klas:

3de, 4de, 5de, 6de leerjaar

Interactief
concert

Extra Muros
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3de, 4de, 5de, 6de leerjaar

Interactief
concert

Extra Muros
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Rit(me)lodie!-mini

Rit(me)lodie!-maxi

\\

\\

Aqua Musica
Esteban Murillo
Quartet

OV E R Z I C H T

DOELGROEP

SOORT

LOCATIE

Pag.

ACTIVITEIT

3de, 4de, 5de, 6de leerjaar

Interactief
concert

Op school,
Extra Muros

26

\\

SING! 2.0

5de, 6de leerjaar

Workshop

Extra Muros

27

\\

Beat it

5de, 6de leerjaar

Project

Extra Muros

28

5de, 6de leerjaar

Workshop

Extra Muros

29

\\

Klankbord

5de, 6de leerjaar

Project

Extra Muros

30

\\

Radiomakers

5de, 6de leerjaar

Workshop

Extra Muros

31

\\

Visueel geluid

Film(muziek) &
bruitage

\\

Buitengewoon onderwijs
DOELGROEP

SOORT

LOCATIE

Pag.

ACTIVITEIT

Buitengewoon onderwijs

Workshop

Op school

8

Buitengewoon onderwijs

Workshop

Op school

10

\\

Oli-nootjes

Buitengewoon onderwijs

Workshop

Op school

13

\\

Yogalala

Buitengewoon onderwijs

Interactief concert

Extra Muros

14

\\

Ela stiek

Buitengewoon onderwijs

Workshop

Extra Muros

16

\\

Snoezelpakket

\\

 noezel
S
muziek

7

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

SNOEZELMUZIEK

W

Muziek beleven via de zintuigen
Al snoezelend worden de zintuigen van je kleuters geprikkeld. Jullie ontdekken geluiden en
muziek, maar genieten ook van de stilte. We beleven samen muziek op verschillende manieren,
naargelang de beelden die jullie zien, de smaken die jullie proeven of geuren die jullie ruiken.
Elk instrumentje klinkt anders, maar voelt ook anders aan. We transformeren de klas tot
snoezelruimte: muziek verkennen, beleven, ontspannen en heerlijk snoezelen!
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µµ Doelgroep

Instapklas
1ste kleuterklas
Buitengewoon onderwijs

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Op school

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 4 per leerling

Prijs

## Duur

45 min.

¾¾ Aantal

Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Snoezelen, zintuigen, exploreren, verkennen

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

MUZIEK UIT VERHALEN

W

Muzisch werken met prentenboeken
We vertrekken met een prentenboek op muzikale ontdekkingsreis! Open goed jullie oren, want
pagina per pagina leven we mee met de avonturen van de personages. We proberen een verteld
verhaal muzisch te vertalen aan de hand van stemklanken, danspassen of een kleine knutselactiviteit.

µµ Doelgroep

Instapklas
1ste, 2de, 3de kleuterklas

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Op school

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 4 per leerling

Prijs

## Duur

50 min.

¾¾ Aantal

Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Prentenboeken, muzikale verhalen, genres, reizen

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.
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A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

OLI-NOOTJES

W

Muziekinitiatie voor kleuters
Oli-nootjes staat voor zingen, luisteren, op muziek springen, dansen, experimenteren en over nieuwe
instrumenten leren. Het 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 worden uitgewerkt binnen een door jou gekozen thema (de stad, het oerwoud, het heelal) – ook een thema waarbinnen je met je kleuters reeds werkt in klasverband. Je kan Oli-nootjes ook
aanvragen als een langdurig traject (2 tot 4 weken) of op jaarbasis (zie Brede Scholen op p. 39).
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µµ Doelgroep

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

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Op school

Locatie

55 Soort

Workshop / Traject

ľľ

€ 4 per leerling

Prijs

## Duur

50 min.

¾¾ Aantal

Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Bewegen, zingen, instrumenten spelen, muziekontwerp, luisteren, experimenteren, thematisch werken

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

STEMSTAD

W

Een stad vol stemmige soundscapes
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!

µµ Doelgroep

Instapklas
1ste, 2de, 3de kleuterklas
1ste leerjaar

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Op school

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 4 per leerling

Prijs

## Duur

50 min.

¾¾ Aantal

Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen/workshop

ĬĬ Focus

Adem- en stembeheersing, stemklanken ontdekken

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.
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A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

MUZIKALE MOVES

W

Muziek ervaren door beweging
We ervaren muziek met ons hele lichaam. Is dat crescendo of diminuendo? Het maakt niet uit!
Open je oren, voel het tempo en beweeg je lichaam snel of langzaam. We gaan samen tuimelen,
springen, dansen en zingen. Luid of stil, snel of rustig: we leren bewegen op elke muzikale maat
(maar maak je geen zorgen, daarbij hoort geen spagaat).
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µµ Doelgroep

1ste, 2de, 3de kleuterklas
1ste leerjaar

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Op school

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 4 per leerling

Prijs

## Duur

50 min.

¾¾ Aantal

Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Bewegingsexpressie, dynamiek, live muziek, improvisatie

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

YOGALALA

W

Yoga & muziek
De Omhoogkijkende Hond, Kraanvogel of Sprinkhaan? Het is geen daguitstap naar de dierentuin,
maar een workshop rond yoga en muziek. Yogalala staat synoniem voor rust, stilte en evenwicht.
We doen samen ademhalingsoefeningen, gaan verstild bewegen, stretchen en ons een uurtje
lang heerlijk ontspannen.

µµ Doelgroep

1ste, 2de, 3de kleuterklas
Buitengewoon onderwijs

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Op school

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 4 per leerling

Prijs

## Duur

50 min.

¾¾ Aantal

Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Yoga, verstilde beweging, rust, motoriek en muziek

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.
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A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

©Nils Pieters

\\

ELA STIEK

IC

Interactief concert met het Belgian National Orchestra
Ela Stiek vertelt het verhaal van aardworm Ela, die op weg
naar school een mysterieuze vogel ontmoet. Er ontstaat
een vreemde vriendschap tussen de twee, die Ela angstvallig verborgen houdt voor haar ouders. Ela Stiek is een tocht
door muziek, beeld en beweging. De voorstelling speelt in
op het thema verdraagzaamheid in al haar vormen aan te
kaarten: respect, gelijkwaardigheid, integratie, solidariteit…
Illustraties op een groot scherm ondersteunen het luisteren. Doe mee, lach en maak plezier naast het ingetogen
luisterend genieten
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µµ Doelgroep

2de, 3de kleuterklas
1ste, 2de leerjaar
Buitengewoon onderwijs

ÃÃ Datum

22/11/2019 – 11:00

JJ

Op school
Paleis voor Schone Kunsten

Locatie

 I n samenwerking met:
Belgian National
Orchestra, BOZAR,
N22, Jeunesses
Musicales de Bruxelles

55 Soort

Workshop (op aanvraag)
Interactief concert

ľľ

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

Prijs

## Duur

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

ĬĬ Focus

Symfonische muziek, zang, beweging en bodypercussie

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

MUZIEK IN KLAS: RIT(ME)LODIE! - MINI

Workshop op school en concert in de buurt
Hou jullie oren open want de muzikanten van Fijnbesnaard
& Compagnie komen naar de klas! Met hun meeslepende
melodieën en opzwepende ritmes toveren we de klas in mum
van tijd om in een ware minifanfare. Boeken en pennen gaan
dus voor een dag aan de kant, we vertrekken op muzikale
ontdekkingsreis door kleinkunstland!
Fijnbesnaard & Compagnie is een klein maar ervaren muziekcollectief dat met een uitgebreid akoestisch instrumentarium
(vooral) Nederlandstalige liedjes speelt. Met de gitaar, accordeon, mandoline of sousafoon maken we tijdens een workshop een wervelwind aan klanken. Tijdens het slotconcert in
het gemeenschapscentrum komen we opnieuw samen om de
aangeleerde liedjes een laatste keer op te voeren.

 In samenwerking met:
N22, Muziekacademie
Anderlecht
Project: één workshop
op school + één eindconcert in een Brussels
gemeenschapscentrum.
 M
 uziek in Klas is een
project voor kinderen
van het kleuter- en lager
onderwijs. Er is ook
project voor de oudere
kinderen (zie p.23)

µµ Doelgroep

2de, 3de kleuterklas
1ste leerjaar

ÃÃ Datum

Workshops: januari t.e.m. mei 2020
Eindconcerten: mei t.e.m. juni 2020

JJ

Op school
Gemeenschapscentrum/muziekacademie

Locatie

55 Soort

Project

ľľ

€ 10 per leerling

Prijs

P

## Duur

50 min. per workshop, 50 min. voor eindconcert

¾¾ Aantal

Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Ritme en melodie via zang en beweging, instrumentenleer

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.
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A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

SNOEZELPAKKET

W

Op snoezeluitstap
De zintuigen en ledematen van je kleuters worden al snoezelend geprikkeld. Jullie ontdekken geluiden en muziek op verschillende manieren, maar genieten ook van de stilte. We beginnen met enkele
yoga-oefeningen rond verstilde beweging: stretchen, opwarmen en lekker ontspannen. Vervolgens
slaan we aan het snoezelen met muziek: we openen onze oren, maar zetten onze gedachten af. Elk
instrumentje klinkt anders, maar voelt ook anders aan. Kom gerust verkennen, ontspannen, van rust
genieten en zalig snoezelen!
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µµ Doelgroep

2de, 3de kleuterklas
Buitengewoon onderwijs

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 7,50 per leerling

Prijs

## Duur

100 min. (2 x 50 min.)

¾¾ Aantal

Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Snoezelen, beweging, muziek en motoriek

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

BIG BANG

P

Kindermuziekfestival in BOZAR
BIG BANG is een feestelijke ode aan avontuurlijke muziek
en klankkunst voor jonge oren. Via een muzikaal parcours
trekken we langs interactieve klankinstallaties, muziekvoorstellingen en miniconcertjes. Muzikanten uit alle hoeken
van de hele wereld maken je vertrouwd met bijzondere
ritmes, hedendaagse jazz en nooit geziene muziekinstrumenten. Door zijn overdonderende succes vindt het BIG
BANG-muziekfestival dit jaar plaats in maar liefst 11 steden
in de wereld, waaronder Brussel. Laat je inspireren door het
filmpje op bigbangfestival.eu en doe mee!

µµ Doelgroep

1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar

ÃÃ Datum

4/11/2019 – 09:30 tot 15:30

JJ

Paleis voor Schone Kunsten

Locatie

 I n samenwerking met:
Zonzo compagnie,
BOZAR, N22,
Jeunesses Musicales de
Bruxelles

55 Soort

Project

ľľ

€ 8 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen

Prijs

## Duur

Parcours van 90 min.

ĬĬ Focus

Muziekfestival, parcours, avontuurlijk, klankkunst

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.
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A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

OH!NOMATOPEE

W

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.
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µµ Doelgroep

1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Op school

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 7,50 per leerling

Prijs

## Duur

100 min. (2 x 50 min.)

¾¾ Aantal

Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Woordklanken, eigen lied maken, stemoefeningen

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

RECUPCUSSIE

W

Muzikaal upcyclen
Recupcussie is het bewijs dat er in alledaagse voorwerpen meer (klank) zit dan je denkt! Simpele
recyclagematerialen schoppen het tot prachtige percussie-instrumenten. Niets is wat het lijkt:
een meetlat wordt een slaginstrument, een set lepels zijn castagnetten, een doos is een drumstel. Met een flinke dosis verbeeldingskracht vinden we zo ons ritmegevoel heel erg snel!

µµ Doelgroep

1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 7,50 per leerling

Prijs

## Duur

100 min. (2 x 50 min.)

¾¾ Aantal

Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Percussie, milieueducatie, improviseren, componeren, samenspel

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

19

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

SLAM!

W

Workshop slam poetry
Vergeet papyrus en de ganzenveer, gedichten schrijven doe je vandaag de dag zo niet meer! We
slaan tegenwoordig namelijk aan het slamdichten. Maak jullie klaar voor een dag vol ritme en
rappen.
Een slamgedicht wordt gekarakteriseerd door toegankelijkheid, humor en een energieke stroom
van woorden. Ook intonatie, ritme en lichaamstaal staan centraal. We prikkelen jullie om een
tekst te maken over wat jullie bezighoudt. Daarna volgt een reeks amusante en energieke
groepsoefeningen om tot een leuk rijm- of rapresultaat te komen. Zijn jullie gedachten ingetogen, heftig, stil of met veel kabaal, het kan allemaal!
De resultaten kunnen worden opgenomen, al dan niet voorzien van bijpassende muziek.
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µµ Doelgroep

1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Op school

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 7,50 per leerling

Prijs

## Duur

100 min. (2 x 50 min.)

¾¾ Aantal

Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Gedichten, slam poetry, schrijven, rap, ritme en intonatie

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

STADSGELUIDEN

W

De stad, DIY en klankontdekking
De stad en jullie school vormen het startschot voor deze workshop. Wat hoor je allemaal in je
directe omgeving? Hou goed je ogen en oren open als je in de stad wandelt, want werkelijk alles
kan gebruikt worden van marktkramers tot het geluid van een drilboor of het vlugge heen en
weer geloop van de mensen op straat. Samen maken we een klankcompositie met alledaagse
voorwerpen die we vinden in de directe schoolomgeving.

µµ Doelgroep

2de, 3de, 4de leerjaar

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Op school

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 7,50 per leerling

Prijs

## Duur

100 min. (2 x 50 min.)

¾¾ Aantal

Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

De stad, omgevingsgeluiden, elektronische muziek,
looping en samples

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.
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A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

FILOKETJES!

W

Filosofie en muziek!?
Samen filosoferen rond muziek? Het kan! Maak kennis met Boeddha, Madame Tarot en
Socrates! Samen met hen reflecteren we over stilte in muziek, emoties in muziek en over jullie
wereldbeeld en toekomst. We zetten dit om naar een spel van inventieve en creatieve toekomstklanken. Een lesuur lang staat muziek niet voor lawaai, maar voor rust, stilte en harmonie.
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µµ Doelgroep

2de, 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Op school

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 4 per leerling

Prijs

## Duur

50 min.

¾¾ Aantal

Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Filosoferen, reflecteren, klankontdekking, meditatie met stem

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

MUZIEK IN KLAS: RIT(ME)LODIE! – MAXI

Workshop op school en concert in de buurt
Hou jullie oren open want de muzikanten van Fijnbesnaard
& Compagnie komen naar de klas! Met hun meeslepende
melodieën en opzwepende ritmes toveren we de klas in
mum van tijd om in een ware minifanfare. Boeken en pennen gaan dus voor een dag aan de kant, we vertrekken op
muzikale ontdekkingsreis door kleinkunstland!
Fijnbesnaard & Compagnie is een klein maar ervaren
muziekcollectief dat met een uitgebreid akoestisch instrumentarium (vooral) Nederlandstalige liedjes speelt. Met
de gitaar, accordeon, mandoline of sousafoon maken we
tijdens een workshop een wervelwind aan klanken. Tijdens
het slotconcert in het gemeenschapscentrum komen we
opnieuw samen om de aangeleerde liedjes een laatste keer
op te voeren.

 P
 roject: één workshop
op school + één eindconcert in een Brussels
gemeenschapscentrum.
 I n samenwerking met:
N22 en de Muziekacademie Anderlecht
 M
 uziek in Klas is een
project voor kinderen
van het lager onderwijs.
Er is ook een project
voor de jongere kinderen (zie p. 15).

µµ Doelgroep

2de, 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar

ÃÃ Datum

Workshops: januari t.e.m. mei 2020
Eindconcerten: mei t.e.m. juni 2020

JJ

Op school,
Gemeenschapscentrum/muziekacademie

Locatie

55 Soort

Project

ľľ

€ 10 per leerling

Prijs

P

## Duur

50 min. per workshop, 50 min. voor eindconcert

¾¾ Aantal

Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Ritme en melodie via zang en beweging, instrumentenleer

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.
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A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

© Pieter Fannes

\\

AQUA MUSICA

Interactief concert met het Orchestre Philharmonique
Royal de Liège
Aqua musica vertelt het verhaal van een waterdruppel
die op avontuur gaat: van de bron tot de zee, door kalme
wateren en wilde oceanen, met een nieuwe wereld als eindbestemming. Tijdens het concert schildert en tekent Pieter
Fannes aquarellen die live geprojecteerd worden op een
groot scherm. Water heeft talloze componisten geïnspireerd en wordt een mooie metafoor voor de emoties die in
de muziek liggen, maar ook voor de overgang van kindertijd naar volwassenheid. Vooraf ontvangen jullie een korte
video-documentaire ter voorbereiding op het concert.
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µµ Doelgroep

3de, 4de, 5de, 6de leerjaar

ÃÃ Datum

26/11/2019 - 11:00 & 14:00

JJ

Paleis voor Schone Kunsten

Locatie

IC

 I n samenwerking met:
Orchestre
Philharmonique Royal
de Liège, BOZAR, N22,
Jeunesses Musicales de
Bruxelles

55 Soort

Interactief concert

ľľ

€ 6 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen

Prijs

## Duur

Video-documentaire: 30 min.
Interactief concert: 50 min.

ĬĬ Focus

Emoties, ontdekking symfonische muziek, beweging

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

© Lieve Boussauw

\\

ESTEBAN MURILLO QUARTET

In de voetsporen van Paco
In het kader van het Bruselas Flamenco Festival maken we
met Esteban Murillo, een jonge, innemende zanger en gitarist
van 23 jaar, bij wie de Andaloesische cultuur en geschiedenis
in het bloed zit. Die passie heeft hij als kind van zijn grootvader uit Spanje meegekregen en liet hij verder rijpen onder
de Belgische zon (en regen). Hij laat zich bijstaan door twee
verbluffend talentrijke muzikanten en een buitengewoon danser die ‘duende’ ademt. Met enkele van zijn Letras Flamencas
brengen ze samen een eerbetoon aan Estebans grootvader. Tot
slot brengt het gezelschap een eerbetoon aan Federico García
Lorca, een van de grootste 20e-eeuwse dichters.

µµ Doelgroep

3de, 4de, 5de, 6de leerjaar

ÃÃ Datum

06/03/2020 – 10:30 & 13:30

JJ

Paleis voor Schone Kunsten

Locatie

 In samenwerking
met: BOZAR, N22,
Jeunesses Musicales
de Bruxelles

55 Soort

Interactief concert

ľľ

€ 6 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen

Prijs

IC

## Duur

60 min.

ĬĬ Focus

Interactief concert, Andaloesische cultuur, zang en dans

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.
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\\

SING! 2.0

IC

Interactief concert met het Belgian National Orchestra
Sing! 2.0 is een interactief concert waarbij jullie je stem
kunnen laten horen en meezingen met grote werken uit
de symfonische muziek. Vooraf komen onze muziekcoaches naar jouw klas om de bewegingen en melodieën in te
oefenen. Dan is het tijd om de show te stelen in de grote
concertzaal van het Paleis voor Schone Kunsten. De muzikanten van het Belgian National Orchestra staan jullie al op
te wachten.
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µµ Doelgroep

3de, 4de, 5de, 6de leerjaar

ÃÃ Datum

10/03/2020 - 11:00 & 13:30

JJ

Op school,
Paleis voor Schone Kunsten

Locatie

 I n samenwerking met:
Belgian National
Orchestra, BOZAR,
N22, Jeunesses
Musicales de Bruxelles

55 Soort

Interactief concert

ľľ

€ 10 per leerling + één leerkracht gratis per 15 leerlingen
Verplichte workshop in de klas is inbegrepen in de prijs

Prijs

## Duur

Workshop: 100 min. (2 x 50 min.)
Interactief concert: 50 min.

ĬĬ Focus

Symfonische muziek, zang, bodypercussie en beweging

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

BEAT IT

W

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 sporen 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?
µµ Doelgroep

5de, 6de leerjaar

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 7,50 per leerling

Prijs

## Duur

100 min. (2 x 50 min.)

¾¾ Aantal

Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Elektronische muziek, samplen, beatmaking, producen en
componeren

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.
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A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

FILM(MUZIEK) & BRUITAGE

P

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

5de, 6de leerjaar

ÃÃ Datum

Op aanvraag doorheen het schooljaar

JJ

Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

Locatie

55 Soort

Project

ľľ

Op aanvraag

Prijs

## Duur

4 workshops (4 x 100 min.)

ĬĬ Focus

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

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

KLANKBORD

W

Monteer je eigen groovy instrument!
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 workshop met
de klankborden als instrumenten. Soundscapes, percussieve grooves en improvisatie door middel
van tekentaal wisselen elkaar af.

µµ Doelgroep

5de, 6de leerjaar

ÃÃ Datum

Data te bepalen in overleg met de school tijdens het schooljaar

JJ

Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 7,50 per leerling

Prijs

## Duur

100 min. (2 x 50 min.)

¾¾ Aantal

Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Instrumentenbouw, experimenteren, samenspel

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.
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A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

RADIOMAKERS

P

Muziek, radio en reportage
Waar zijn die reporters in spe? We ontdekken het tijdens dit radiomakersproject! Samen met onze
radiocoach gaan we aan de slag rond een thema naar keuze. Jullie krijgen een inhoudelijke carte
blanche, maar worden technisch goed begeleid. Pennenkrabbels worden zo stilletjes aan interessant
reportagemateriaal.
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µµ Doelgroep

5de, 6de leerjaar

ÃÃ Datum

Op aanvraag doorheen het schooljaar

JJ

Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

Locatie

55 Soort

Project

ľľ

Op aanvraag

Prijs

## Duur

5 workshops (5 x 100 min.)

ĬĬ Focus

Radio, opnemen, presenteren, reportage

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.

A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

\\

VISUEEL GELUID

W

Workshop geluidsproeven
Muziek is meer dan geluid! Dat ontdekken we tijdens deze vakoverschrijdende workshop. Aan
de hand van simpele proefjes maken we de werking van geluid zichtbaar (en dus ook manipuleerbaar!). We leren met andere woorden al kijkend luisteren. We ontrafelen het verschil tussen
golflengte en toonhoogte, maken kennis met een stuiterbalk, een zelfgemaakte elastiekgitaar of
geluidsvork. Klank en wetenschap ontmoeten elkaar twee lesuren lang!
µµ Doelgroep

5de, 6de leerjaar

ÃÃ Datum

Op aanvraag doorheen het schooljaar

JJ

Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

Locatie

55 Soort

Workshop

ľľ

€ 7,50 per leerling

Prijs

## Duur

100 min. (2 x 50 min.)

¾¾ Aantal

Min. 20 leerlingen
Max. 25 leerlingen per workshop

ĬĬ Focus

Geluidsproeven, wetenschap, klank, experimenteren

II Inschrijven

Via onze website, meer info op p. 32.
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H O E I N S C H R I J V E N?

HOE INSCHRIJVEN?
IIInschrijven voor het aanbod van Jeugd en Muziek
Brussel gebeurt door het invullen van een formulier
via onze website:

Meer informatie over onze prijzen, annuleringsvoorwaarden, programmawijzigingen en advies omtrent
subsidiemogelijkheden kan je terugvinden op:

www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/onderwijs

www.jeugdenmuziek.be/inschrijven-onderwijs

Je klikt op de activiteit die je interesseert en volgt
vervolgens de stappen.

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

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 overeengekomen afspraken.
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MUZISCHE VORMINGEN EN
ONDERSTEUNINGSTRAJECTEN

VO R M I N G E N VO O R L E E R K R AC H T E N

\\

OLI-NOOTJES

Weet je soms niet hoe je het muzikaal moet aanpakken met een groep kleuters? Heb je nood aan
nieuwe muzikale ideeën? Hoe kan je rond een lied werken met verschillende muzikale werkvormen? Hoe doe je aan muziekontwerp? Tijdens deze vorming krijg je met andere woorden een hoop
inspiratie en kaders die gelinkt zijn aan de muzische kaders uit de school.
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µµ Doelgroep

Leerkrachten kleuteronderwijs
Leerkrachten buitengewoon onderwijs

ÃÃ Datum

08/10/2019 – 09:00 tot 12:00

JJ

Jeugd en Muziek Brussel
Nieuwland 198
1000 Brussel

Locatie

55 Soort

Vorming

ľľ

€ 10 per deelnemer

Prijs

## Duur

180 min.

¾¾ Aantal

Max. 20 deelnemers

II Inschrijven

Via onze website: www.jeugdenmuziekbrussel.be/vorming/oli-nootjes

VO R M I N G E N VO O R L E E R K R AC H T E N

\\

MUZOKNAP MET PRENTENBOEKEN

Prentenboeken zijn niet weg te denken uit de kleuterklas.
Gebruik je een boek als rode draad voor je thema of bied
je verhalen aan als talige activiteiten bij een thema? De
mogelijkheden om er muzisch mee aan de slag te gaan zijn
divers.

 I n samenwerking met:
Onderwijscentrum
Brussel

We reiken een selectie van prentenboeken aan en werken
een muzische activiteit uit van begin tot eind. Ter ondersteuning gaan we eerst aan de slag rond creatief denken en
de bouwstenen en werkvormen van de vijf domeinen. We
bouwen stap voor stap verder aan een muzische activiteit.
Op het eind van de dag ga je naar huis met minstens één
activiteit om uit te proberen in je klas.
In deze vorming gaan we in op volgende vragen
•	Hoe laat je je inspireren door een prentenboek?
•	Welke bouwstenen en technieken zijn er en hoe zet je
hierop in?
•	Hoe versterk je jezelf als leerkracht om op een creatieve en muzische manier met prentenboeken om te
gaan?

µµ Doelgroep

Leerkrachten kleuteronderwijs
Leerkrachten lager onderwijs (1ste, 2de of 3de leerjaar)

ÃÃ Datum

13/02/2020 – 09:00 tot 12:00

JJ

Onderwijscentrum Brussel
Marcqstraat 18
1000 Brussel

Locatie

55 Soort

Vorming

ľľ

Gratis voor leerkrachten

Prijs

## Duur

180 min.

¾¾ Aantal

Max. 20 deelnemers

II Inschrijven

Via het Onderwijscentrum Brussel:
www.onderwijscentrumbrussel.be
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VO R M I N G E N VO O R L E E R K R AC H T E N

\\

CANTANIA

Ben je leerkracht lager onderwijs en op zoek naar een
project dat de creativiteit, de concentratie, het langetermijngeheugen en de samenwerkingszin van kinderen aanscherpt? Schrijf je dan in voor de zesde editie van Cantania
en neem deel aan de vormingssessies in het Paleis voor
Schone Kunsten. Vier dagen lang krijg je er als leerkracht
tips and tricks om op een kwalitatieve en ludieke manier te
zingen met je leerlingen. Ondertussen ga je in de klas aan
de slag met een muziekstuk dat de componist Jean-Philippe Collard Neven speciaal componeerde voor Cantania.

 I n samenwerking met:
BOZAR, Jeunesses
Musicales de Bruxelles,
Belgian National
Orchestra

Op zaterdag 6 juni 2020 komen alle leerlingen en leerkrachten van Brussel samen in de grote Henry Le Bœufzaal van BOZAR voor het feestelijk slotconcert onder
begeleiding van het Belgian National Orchestra. Een leuk
en leerrijk muziekavontuur voor leerkrachten én leerlingen!

µµ Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs (3de tot 6de leerjaar)

ÃÃ Datum

Infosessies:
17/05/2019 – 16:00 tot 17:00
05/06/2019 – 14:00 tot 15:00
Slotmoment: 06/06/2020

JJ

Paleis voor Schone Kunsten

Locatie

55 Soort

Ondersteuningstraject

ľľ

€ 170 per deelnemende klas
€ 30 per extra leerkracht die deelneemt aan de vormingen

Prijs

II Inschrijven
36

Schrijf je voor 15 juni 2019 in via onze website:
www.jeugdenmuziekbrussel.be/vorming/cantania

VO R M I N G E N VO O R L E E R K R AC H T E N

V

\\

MUZISCHE
ONDERSTEUNINGSTRAJECTEN

Heb je een muzische ondersteuningsvraag? Heb je vragen hoe je bepaalde eindtermen kan behalen? We helpen je graag! In wederzijds overleg stippelen we een traject uit waarbij muzische ideeën
uitgewisseld worden, waar je ondersteuning krijgt vanuit een professionele muziekcoach en waar
we je helpen om de muzische eindtermen binnenin jullie thema zoveel mogelijk te behalen.
VGC Onderwijs biedt subsidies aan voor ondersteuningstrajecten op maat. Neem zeker een kijkje
op hun website voor meer informatie.

µµ Doelgroep

Leerkrachten kleuteronderwijs
Leerkrachten lager onderwijs

ÃÃ Datum

Schooljaar 2019-2020

JJ

Op school

Locatie

55 Soort

Ondersteuningstraject

ľľ

Op aanvraag

Prijs

II Inschrijven

Stuur vrijblijvend een mail naar vorming@jeugdenmuziekbrussel.be
voor meer informatie.
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A A N B O D B A S I S O N D E RW I J S

“Muziek is de enige taal die we
allemaal begrijpen.”
– Muziekcoach Gregory Willems

“Oh!nomatopee was een leuke workshop op maat van de kinderen van het
eerste leerjaar. Het is mooi om te zien
hoe kinderen opbloeien wanneer ze
beginnen te musiceren.”
– Juf Annick, leerkracht 1ste leerjaar in Basisschool ‘t Regenboogje.

“De workshop Klankbord was superleuk, leerzaam
en op maat van de kinderen. Ze waren erg geboeid en
geïnteresseerd. Voor herhaling vatbaar!”
– Juf Kristel, leerkracht van het 6de leerjaar in de Basisschool Instituut van de Ursulinen.
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BREDE SCHOLEN
Leren met muziek kan altijd en overal. Daarom zetten
we jaarlijks in op Brede Schoolprojecten. Maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren staan
centraal in deze initiatieven. We zetten steeds in op de
brede leer- en leefomgeving 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 jullie
school of wens je meer informatie over onze Brede
schoolprojecten? Stuur een mailtje naar
bredescholen@jeugdenmuziekbrussel.be

BREDE SCHOLEN

Ontdek onze atelierreeksen voor het schooljaar 2019-2020:
www.jeugdenmuziek.be/aanbod/vrije-tijd

Oli-nootjes: muziekinitiatie voor kleuters.
www.jeugdenmuziekbrussel.be/vrijetijd/oli-nootjes/
Verbeelding vertaald: taalstimulatie door muziek.
www.jeugdenmuziekbrussel.be/vrijetijd/verbeelding-vertaald/
Urban atelier: elektronische stadsklanken.
www.jeugdenmuziekbrussel.be/vrijetijd/urban-atelier/
Graphic tunes: tussen grafiek en muziek.
www.jeugdenmuziekbrussel.be/vrijetijd/graphic-tunes/
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VRAGEN OF INTERESSE?
LAAT VAN JE HOREN!
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.
facebook.com/jeugdenmuziekbxl
vimeo.com/jmbrussel

