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Wat kan ik in  
deze brochure vinden?
Voor jou liggen 20 pagina’s aan muzische workshops,  
inspirerende muzikale projecten en geweldige interactieve  
concerten voor alle leerlingen uit het Brussels Nederlands-
talig basisonderwijs!

Dit muziekeducatief aanbod sluit naadloos aan bij de  
ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het basisonderwijs 
en staat bovendien synoniem voor een flinke dosis plezier 
en avontuur.

Op de volgende pagina vind je een handig overzicht per 
leerjaar, het type aan activiteiten, alsook of deze plaatsvin-
den op school of op een locatie in de stad (‘extra muros’).

Veel leesplezier en tot binnenkort!
 

INLEIDING
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Soort 
activiteit Locatie Pagina

De muziekkoffer  
(Beethoven) X X X X Workshop Op school 6

Muziek uit verhalen X X X X Workshop Op school 7

Muzikale moves X X X Workshop Op school 8

Yogalala X X X Workshop Op school 9

Muziek in klas Mini X X Project Op school +
Extra muros 10

Heksenfee X X
Interactief 
concert

Op school +
Extra muros 11

OVERZICHT

Wat voor soort activiteit?

Legende
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Workshop: een eenmalige activiteit met een hoog doe-gehalte.

Project: een langdurige activiteit die begint met een (reeks van)  
workshop(s) en eindigt met een concert of toonmoment.

Interactief concert: een project dat staat voor veel muziek en participatie op 
een geweldige Brusselse locatie.
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Soort 
activiteit Locatie Pagina

Muzikale moves X Workshop Op school 8

Yogalala X Workshop Op school 9

Muziek in klas Mini X Project Op school +
Extra muros 10

Heksenfee X X
Interactief 
concert

Op school +
Extra muros 11

BIG BANG X X X X Project Extra muros 12

Oh!Nomatopee X X X X Workshop Op school 13

Muziek in klas Maxi X X X X X Project Op school +
Extra muros 14

Muziek met knopjes X X X X Workshop Extra muros 15

SING 3.0 X X X X
Interactief 
concert

Op school +
Extra muros 16

Vuurwerk X X X X
Interactief 
concert Extra muros 17

Woordkunstenaar X X X X Workshop Op school 18

Filmmuziek & 
Bruitage X X Project Extra muros 19

Klankbord X X Workshop Extra muros 20

OVERZICHT



6

Ta Ta Ta Taaaaa
In 2020 is het exact 250 jaar geleden 
dat de grote componist Beethoven werd 
geboren. Om dat te vieren, ontdekken 
we tijdens deze workshop zijn tijdloze 
muziek en trekken hierbij alle registers 
van onze muziekkoffer open. Samen 
reizen we langs sonates en symfonieën, 
de klanken van een pianoconcerto of 
strijkkwartet. Door samen te zingen, 
dansen en klappen of juist aandachtig te 
luisteren leren we alles over muziek en 
instrumenten. De kleine componist en 
dirigent in ieder van ons wordt wakker!

DE MUZIEKKOFFER (BEETHOVEN)

 5  Workshop

 Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

 J  Op school

 µ  Kleuters
• Instapklas
• 1ste kleuterklas
• 2de kleuterklas
• 3de kleuterklas

 ľ  € 4 per leerling

 #  50 min.

 ¾  Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ  Muziekontdekking- en initiatie, 
dansen, zingen, ritme en melodie, 
dirigeren en componeren,  
instrumenten spelen, luisteren

W
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Breng een prentenboek 
muzikaal tot leven

Voorlezen is een pak leuker wanneer 
je het combineert met dans, zang 
of muziek. Een prentenboek vormt 
daarom de start van deze muzikale 
ontdekkingsreis! Open goed jullie oren, 
want pagina per pagina leven we mee 
met de avonturen van de personages. 
We vertolken een verteld verhaal aan 
de hand van knotsgekke geluiden, 
zelfgemaakte stemklanken, danspassen 
of een kleine knutselactiviteit. Al 
spelend ontdekken we nieuwe woorden, 
leren zinnen opbouwen en simpele 
liedjes onthouden. Laat jullie fantasie 
de vrije loop want de mogelijkheden zijn 
werkelijk eindeloos!

MUZIEK UIT VERHALEN W

 5  Workshop

 Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

 J  Op school

 µ  Kleuters
• Instapklas
• 1ste kleuterklas
• 2de kleuterklas
• 3de kleuterklas

 ľ  € 4 per leerling

 #  50 min.

 ¾  Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ  Prentenboeken, taal, muzikale  
verhalen, participatief, verbeelding
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Beweging op muziek
Muziek ervaren doe je met je hele  
lichaam. Is dit luid of zacht? Open je 
oren, voel het tempo en beweeg je  
lichaam snel of langzaam. We bewegen 
onze ledematen zijwaarts, achterste-
voren en diagonaal want bewegen op 
muziek lukt ons echt allemaal. Daar-
om gaan we samen tuimelen, springen, 
dansen, rollen en zingen. Beetje bij  
beetje leren we bewegen op elke  
muzikale maat. 

MUZIKALE MOVES W

 5  Workshop

 Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

 J  Op school

 µ  Kleuters
• 1ste kleuterklas
• 2de kleuterklas
• 3de kleuterklas 

Lager
• 1ste leerjaar

 ľ  € 4 per leerling

 #  50 min.

 ¾  Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ  Bewegingsexpressie, dynamiek, live 
muziek, improvisatie
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Muzikaal mediteren
De Omhoogkijkende Hond, Kraan-
vogel of Sprinkhaan? Dit is geen 
daguitstap naar de dierentuin, maar 
een workshop rond yoga, ademhaling, 
stemgebruik en zang! Elke dag vormt 
een vloed aan nieuwe impressies en 
ontdekkingen. De workshop yogalala 
staat daarom synoniem voor rust, stilte 
en evenwicht. We doen ademhalings-
oefeningen, gaan verstild bewegen en 
stretchen ons lichaam en onze stem-
banden. Kunnen jullie buigen, balance-
ren, strekken of jullie eens goed uitrek-
ken? Zonder het te beseffen, werken we 
aan onze lichaamshouding, motoriek en 
concentratie.

YOGALALA W

 5  Workshop

 Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

 J  Op school

 µ  Kleuters
• 1ste kleuterklas
• 2de kleuterklas
• 3de kleuterklas 

Lager
• 1ste leerjaar

 ľ  € 4 per leerling

 #  50 min.

 ¾  Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ  Yoga, verstilde beweging, rust, zang, 
ademhaling en stem, motoriek
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Op reis naar de Blues
Stap op de Boogie-trein want Guy  
Verlinde neemt ons mee op reis door-
heen de geschiedenis van de Af-
ro-Amerikaanse muziek. Deze trein 
vertrok in Mississippi, maakte een lange 
rit naar Chicago, veroverde vervolgens 
de hele wereld en houdt nu halte in jul-
lie klas! Tijdens deze workshop leren we 
meezingen met fieldhollers, vormen we 
samen een gospelkoor en schudden we 
met onze heupen alle zorgen uit ons lijf. 
Participatie en beleving staan centraal 
bij het dansen, zingen en aanleren van 
verschillende Blues-ritmes. Tijdens het 
slotconcert in het gemeenschapscen-
trum komen we opnieuw samen om de 
aangeleerde liedjes een laatste keer uit 
volle borst op te voeren.

MUZIEK IN KLAS MINI

 5  Project

 Ã  Workshops: januari t.e.m. mei 2021
Eindconcerten: mei t.e.m. juni 2021

 J  Workshop: op school
Eindconcert: gemeenschapscen-
trum in de buurt

 µ  Kleuters
• 2de kleuterklas
• 3de kleuterklas 

Lager
• 1ste leerjaar

 ľ  € 10 per leerling

 #  Workshop: 50 min.
Eindconcert: 50 min.

 ¾  Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ  Interactief, zang, ritme en melodie, 
blues

P

 �  In samenwerking met:  
N22, Zinnema
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Een concert over anders zijn 
Saai! Dat vindt fee Rozemarijn van 
feeën met rozige jurkjes en slappe 
toverstafjes. Ze is veel liever vies en 
vuil en zou liever een heks willen zijn.  
Rozemarijn haalt allerlei heksentoe-
ren uit om haar wens kracht bij te 
zetten en haar mama te overtuigen: 
samen springen, klappen, zingen we 
op de symfonische melodieën van het  
Belgian National Orchestra. Vóór het 
concert kaarten we thema’s als ‘anders 
zijn’ aan in je klas via muziek, beeld en 
beweging. Deze voorbereidende work-
shop kan op aanvraag.

HEKSENFEE IC

 5  Workshop (op aanvraag)
Interactief concert

 Ã  15/01/2021 – 13:30

 J  Workshop: op school
Concert: Paleis voor Schone  
Kunsten, Ravensteinstraat 23,  
1000 Brussel

 µ  Kleuters
• 2de kleuterklas
• 3de kleuterklas
Lager
• 1ste leerjaar
• 2de leerjaar

 ľ  € 6 per leerling + één leerkracht 
gratis per 15 leerlingen
€ 140 per workshop op aanvraag

 #  Workshop op aanvraag: 100 min.  
(2 x 50 min.)
Interactief concert: 40 min.

 ¾  Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ  Symfonische muziek, zang,  
beweging en bodypercussie 

 �  In samenwerking met:  
BOZAR,  
Belgian National Orchestra, N22, 
Jeunesses Musicales de Bruxelles
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Muzikaal ontdekkings-
parcous voor jonge oren 

BIG BANG is een feestelijke ode aan 
avontuurlijke muziek en kunst voor 
jonge oren. Via een muzikaal parcours 
trekken we  langs interactieve klankin-
stallaties, muziekvoorstellingen en mi-
niconcertjes. Muzikanten uit alle hoe-
ken van de wereld maken ons vertrouwd 
met bijzondere ritmes, hedendaagse 
jazz en ongewone muziekinstrumenten. 
Het BIG BANG-muziekfestival vindt 
dit jaar plaats in maar liefst 11 steden ter 
wereld, waaronder Brussel.

BIG BANG P

 �  In samenwerking met:  
Zonzo Cie, BOZAR, N22,  
Jeunesses Musicales de Bruxelles

 5  Project

 Ã  09/11/2020 – 09:30 tot 15:30

 J  Paleis voor Schone Kunsten,  
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

 µ  Lager
• 1ste leerjaar
• 2de leerjaar
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar

 ľ  € 8 per leerling + één leerkracht 
gratis per 15 leerlingen

 #  Muzikaal parcours van 90 min.

 Ĭ  Muziekfestival, ontdekkingstocht, 
avontuur en experiment, klankkunst
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Muziek spelen is wel spelen, hé 

Spel en plezier vormen de rode draad 
van deze workshop. Spelenderwijs 
hebben we het op een ludieke 
en aanstekelijke manier over een 
aantal muzikale basisbegrippen. Via 
verschillende liedjes maken we kennis 
met begrippen als klank en toonhoogte. 
Met behulp van bodypercussie 
ontdekken we termen als ritme, 
metrum en tempo. Het blijft vooral niet 
bij loze begrippen, we gaan ze letterlijk 
aan de lijven beleven. We ronden af 
met het gezamenlijk componeren 
van een onomatopeeën-partituur die 
alle aangeleerde begrippen betrekt. 
Amusement verzekerd!

OH!NOMATOPEE W

 5  Workshop

 Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

 J  Op school

 µ  Lager
• 1ste leerjaar
• 2de leerjaar
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar

 ľ  € 7,50 per leerling

 #  100 min. (2 x 50 min.)

 ¾  Min. 20 - max. 25 leerlingen  
per workshop

 Ĭ  Woordklanken, eigen lied maken, 
stemoefeningen, taal
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Op reis naar de Blues
  
Stap op de Boogie-trein want Guy  
Verlinde neemt ons mee op reis 
doorheen de geschiedenis van de  
Afro-Amerikaanse muziek. Deze trein 
vertrok in Mississippi, maakte een lange 
rit naar Chicago, veroverde vervolgens 
de hele wereld en houdt nu halte in jul-
lie klas! Tijdens deze workshop leren we 
meezingen met fieldhollers, vormen we 
samen een gospelkoor en schudden we 
met onze heupen alle zorgen uit ons lijf. 
Participatie en beleving staan centraal 
bij het dansen, zingen en aanleren van 
verschillende Blues-ritmes. Tijdens het 
slotconcert in het gemeenschapscen-
trum komen we opnieuw samen om de 
aangeleerde liedjes een laatste keer uit 
volle borst op te voeren.

MUZIEK IN KLAS MAXI IC

 �  In samenwerking met:  
N22, Zinnema

 5  Project

 Ã  Workshops: januari t.e.m. mei 2021
Eindconcerten: mei t.e.m. juni 2021

 J  Workshop: op school
Eindconcert: gemeenschaps- 
centrum in de buurt

 µ  Lager
• 2de leerjaar
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar

 ľ  € 10 per leerling

 #  Workshop: 50 min.
Eindconcert: 50 min.

 ¾  Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ  Interactief, zang, ritme en melodie, 
blues
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Workshop producen 

Met behulp van novations, drumpads 
en mini-synthesizers producen jullie 
je eigen elektronische nummers. 
We maken zelf opnames en loops, 
experimenteren met ritme, werken 
met verschillende sporen en bouwen 
zo onze eigen composities op. In geen 
tijd creëren we vette beats en knappe 
melodieën. Achteraf leren we hoe 
we deze nummers nog live kunnen 
aanpassen… En misschien kunnen jullie 
ze wel brengen op school?

MUZIEK MET KNOPJES W

 5  Workshop

 Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

 J  Jeugd en Muziek Brussel,  
Nieuwland 198, 1000 Brussel

 µ  Lager
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar

 ľ  € 7,50 per leerling

 #  100 min. (2 x 50 min.)

 ¾  Min. 20 - max. 25 leerlingen per 
workshop

 Ĭ  Elektronische muziek, beatmaking, 
producen 
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Zing de pannen van het dak
Na voorgaande succesedities is het tijd 
voor SING 3.0! Tijdens dit interactief 
concert kunnen we onze stem laten 
horen en meezingen met grote 
werken uit de symfonische muziek. De 
bewegingen en melodieën oefenen we 
vooraf in de klas in. Daarna is het tijd 
om de show te stelen in de concertzaal 
van het Paleis voor Schone Kunsten. De 
muzikanten van het Belgian National 
Orchestra staan jullie al op te wachten.

SING 3.0 IC

 5  Interactief concert

 Ã  02/03/2021 – 11:00 & 13:30
03/03/2021 – 10:00

 J  Workshop: op school
Concert: Paleis voor Schone  
Kunsten, Ravensteinstraat 23,  
1000 Brussel

 µ  Lager
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar

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

 #  Workshop: 100 min. (2 x 50 min.)
Interactief concert: 60 min.

 ¾  Max. 25 leerlingen per workshop

 Ĭ  Symfonische muziek, zang,  
bodypercussie en beweging

 �  In samenwerking met:  
BOZAR,  
Belgian National Orchestra, N22, 
Jeunesses Musicales de Bruxelles

©Yves Gervais
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Symfonisch concert in  
vuur en vlam 
Na het thema water is het de beurt 
aan het vuur. Vuur staat symbool voor 
warmte, vreugde, feest en hartstocht 
maar ook voor verwoestende kracht. 
We leggen verbanden tussen dit na-
tuurlijk element en muziek door te 
ontdekken hoe vuur in grote symfoni-
sche werken tot leven komt in al haar 
vormen. Tijdens het concert met het 
Orchestre Philharmonique Royal de 
Liège zal tekenaar Pieter Fannes live  
illustraties maken, die worden gepro-
jecteerd op de scène. Vooraf ontvan-
gen jullie een korte video-documen-
taire ter voorbereiding op het concert. 
Maak jullie klaar voor een gloeiend 
inferno aan klanken, emoties en zinde-
rende ritmes!

VUURWERK IC

 5  Interactief concert

 Ã  02/02/2021 - 11:00 & 14:00 

 J  Paleis voor Schone Kunsten,  
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

 µ  Lager
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar

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

 #  Interactief concert: 50 min.

 Ĭ  Emoties en klank, ontdekking 
symfonische muziek, beweging, 
beeldverhaal

 �  In samenwerking met:  
BOZAR, Orchestre  
Philharmonique Royal de Liège, N22, 
Jeunesses Musicales de Bruxelles
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Jouw tekst rappen 

Vergeet papyrus en de ganzenveer, 
gedichten schrijven doe je vandaag de 
dag zo niet meer! We slaan tegenwoor-
dig namelijk aan het slamdichten. Een 
slamgedicht is toegankelijk, vol humor 
en een energieke stroom van woorden. 
Intonatie, ritme en lichaamstaal staan 
centraal. We prikkelen jullie om een 
tekst te maken over wat jullie bezig-
houdt. Daarna volgt een reeks amusan-
te en energieke groepsoefeningen om 
tot een leuk rijm- of rapresultaat te ko-
men. Zijn jullie teksten ingetogen, hef-
tig, stil of vol kabaal? Het kan allemaal!

WOORDKUNSTENAAR W

 5  Workshop

 Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

 J  Op school

 µ  Lager
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar

 ľ  € 7,50 per leerling

 #  100 min. (2 x 50 min.)

 ¾  Min. 20 - max. 25 leerlingen  
per workshop

 Ĭ  Dichten en rijmen, slam poetry, 
schrijven en taal, ritme en intonatie
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Beeldanalyse en  
vette soundtracks

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

FILMMUZIEK & BRUITAGE P

 5  Project

 Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

 J  Jeugd en Muziek Brussel,  
Nieuwland 198, 1000 Brussel

 µ  Lager
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar

 ľ  Op aanvraag

 #  4 x 100 min.

 Ĭ  Analyse van beeld en geluid, 
experimenteren met materiaal en 
geluiden, maken van opnames
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Monteer je eigen groovy 
instrument 

Een klankbord is een houten klankkast 
waarop verschillende geluidsobjecten 
gemonteerd worden. Deze wordt ver-
sterkt door middel van een contact-
microfoon en een gitaarversterker. 
Tijdens deze workshop werken we in 
groepjes samen aan ons eigen klank-
bord. Dit mondt uiteindelijk uit in een 
workshop met de klankborden als in-
strumenten. Soundscapes, percussieve 
grooves en improvisatie door middel 
van tekentaal wisselen elkaar af. Steek 
jullie handen dus uit de mouwen, want 
je wordt in één, twee, drie een echte 
instrumentenbouwer.

KLANKBORD W

 5  Workshop

 Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

 J  Jeugd en Muziek Brussel,  
Nieuwland 198, 1000 Brussel

 µ  Lager
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar

 ľ  € 7,50 per leerling

 #  100 min. (2 x 50 min.)

 ¾  Min. 20 - max. 25 leerlingen  
per workshop

 Ĭ  Instrumentenbouw, experimenter-
en, samenspel, participatief, creatie
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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. 

– Basisschool ‘t Regenboogje

“

“

De workshop Muziek uit verhalen 
was heel fijn! Alle leerlingen werk-
ten actief mee. Er was voldoende 
participatie en vooral veel speelplezier.

– Basisschool De Balder
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Inschrijven voor ons aanbod gebeurt 
door het invullen van een formulier 

op onze website:  
www.jeugdenmuziekbrussel.be/

aanbod/onderwijs

43
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Hoe kan ik mijn klas inschrijven?

Vragen of problemen? We staan steeds klaar om je per telefoon of mail verder te helpen:  
02 533 39 13 of scholen@jeugdenmuziekbrussel.be. Meer informatie over annuleringsvoor-
waarden, programmawijzigingen en advies omtrent subsidiemogelijkheden kan je terugvin-
den op www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/onderwijs/inschrijven-onderwijs

Na afloop van de activiteit  
ontvang je een elektronische  

factuur. Deze is gebaseerd op de 
schriftelijk overeengekomen  

afspraken in de bevestigingsbrief.

Na verwerking van jouw inschrij-
ving ontvang je een schriftelijke 

bevestigingsbrief in de vorm van een 
email en de nodige informatie inzake 

praktische organisatie. Controleer 
steeds of alle gegevens correct zijn.

Je klikt op de activiteit die je  
interesseert. Onderaan de pagina 

klik je vervolgens op ‘Inschrijven’ en 
volg je de stappen.

http://www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/onderwijs
http://www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/onderwijs
http://www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/onderwijs/inschrijven-onderwijs
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Naschools aanbod en  
vormingen voor leerkrachten

NASCHOOLS AANBOD VOOR BREDE 

SCHOOL EN SPEELPLEIN

Leren met muziek kan altijd en overal. Daarom 
zetten we jaarlijks in op een naschools aanbod 
voor Brede Scholen en speelpleinen. Maximale 
ontwikkelingskansen voor alle kinderen en 
jongeren staan hierbij centraal. Ons aanbod is 
bovendien specifiek gericht op de context, taal-, 
diversiteits- en participatiemogelijkheden van 
elke school en leerling.

WENS JE MEER INFORMATIE OVER ONS 

NASCHOOLS AANBOD? 

Stuur een mailtje naar  
bredescholen@jeugdenmuziekbrussel.be  
of bekijk het overzicht op  
www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/vrije-tijd 

VORMING EN ONDERSTEUNING

Naast een onderwijs- en vrijetijdsaanbod 
bieden we ook muzische vormingen aan voor 
leerkrachten. Aan de hand van workshops 
en coaching ondersteunen we leerkrachten 
individueel of in groep om vakoverschrijdend met 
muziek aan de slag te gaan in de klas. Dit aanbod 
ontwikkelen we onder andere in samenwerking 
met het Onderwijscentrum Brussel.

WENS JE MEER INFORMATIE OVER ONS 

AANBOD AAN VORMINGEN? 

Stuur een mailtje naar  
vorming@jeugdenmuziekbrussel.be  
of bekijk het overzicht op  
www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/vorming

http://www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/vrije-tijd 
http://www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/vorming 


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 gemakkelijk in 
op onze nieuwsbrief. Geen spam, enkel het tofste nieuws over 
onze muzische projecten voor en door Brusselse ketjes.

vimeo.com/jmbrussel facebook.com/jeugdenmuziekbxl

VRAGEN OF INTERESSE? 
LAAT VAN JE HOREN!

http://www.jeugdenmuziekbrussel.be 

