Jeugd en Muziek Brussel

Muziekeducatief
aanbod basisonderwijs
2022-2023

INHOUDSTAFEL

© Karolina Maruszak

Inhoudstafel
Wat kan ik in deze brochure vinden?		
Overzicht aanbod kleuter- en lager onderwijs
Hoe kan ik mijn klas inschrijven?
Naschools aanbod en vormingen voor leerkrachten
Contact

Colofon

Deze brochure is een uitgave van Jeugd en Muziek Brussel vzw
Nieuwland 198, 1000 Brussel
Verantwoordelijke uitgever: Patrick Lenaers
Vormgeving & illustratie: Josworld

2

3
4
22
23
24

INLEIDING

Wat kan ik in
deze brochure vinden?
Ontdek ons aanbod bestaande uit muzische workshops,
inspirerende muzikale projecten en geweldige
interactieve concerten voor alle leerlingen uit het Brussels
Nederlandstalig basisonderwijs. Met ons muziekeducatief
aanbod maken we er een heerlijk oorstrelend schooljaar
2022-2023 van!
Dit 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’s vind je een handig overzicht per
leerjaar, het soort activiteiten, alsook of deze plaatsvinden
op school of op een locatie in de stad (‘Extra muros’).
Veel leesplezier en graag tot binnenkort!

3

OVERZICHT

Legende
Wat voor soort activiteit?

W

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

P

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 uitzonderlijke Brusselse locatie.
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MUZIEK UIT VERHALEN
Breng een prentenboek
muzikaal tot leven

W

5  Workshop
Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

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 we zinnen opbouwen en
simpele liedjes onthouden. Laat jullie
fantasie de vrije loop, de mogelijkheden
zijn werkelijk eindeloos!

“De workshop Muziek uit verhalen was
heel fijn! Alle leerlingen werkten actief
mee. Er was voldoende participatie en
vooral veel speelplezier.”
(Basisschool De Balder, Sint-Gillis)
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J  Op school
µ  Kleuters
• Instapklas
• 1ste kleuterklas
• 2de kleuterklas
• 3de kleuterklas
ľ  € 4,5 per leerling
#  50 min.
¾  Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop
Ĭ  Prentenboeken, taal, muzikale
verhalen, participatief,
verbeelding

MUZIKETJES

W

Ta Ta Ta Taaaaa!

5  Workshop
Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

In 2020 was het exact 250 jaar
geleden dat de grote componist
Beethoven werd geboren. Om dat
te vieren, ontdekken we tijdens
deze workshop welke componisten
door hem geïnspireerd werden en
trekken hierbij alle registers van onze
muziekkoffer open. Samen reizen we
doorheen de tijd op zoek naar oude
en nieuwe muziek, ver voorbij de
klanken van een pianoconcerto of
strijkkwartet. Door samen te zingen,
dansen en klappen of juist aandachtig
te luisteren, leren we over muziek en
instrumenten. We maken kennis met
oude en hedendaagse muziek, en
wekken de kleine componist en dirigent
in ieder van ons tot leven!

J  Op school
µ  Kleuters
• Instapklas
• 1ste kleuterklas
• 2de kleuterklas
• 3de kleuterklas
ľ  € 4,5 per leerling
#  50 min.
¾  Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop
Ĭ  Ontdekken van ritme en
melodie, muziekinstrumenten,
dansen en zingen, dirigeren en
componeren, luisteren
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TIK & TOKKEL

P

Muziekinitiatie
voor de allerkleinsten

5  Project
Ã  Workshops in de week voorafgaand
aan het concert
Concerten: gespreid over het schooljaar op de vaste data van het GC

Tik woont in een huisje beneden in
het dal tussen de groene bomen.
Tokkel woont helemaal op het topje
van de berg, dicht bij de sterren en de
maan. Ze voelen zich wat eenzaam en
dromen over vriendschap. Tijdens een
nachtelijke wandeling komen ze elkaar
tegen en ontdekken elkaars muziek die
wonderlijk goed bij elkaar past.
Tik & Tokkel nemen ons tijdens de
workshop mee op een muzikale trip op de
berg. We ontdekken snaarinstrumenten
op de muziek van Ravel. Tijdens het
concert in het GC in de buurt gaan
we in een cirkel rondom een écht
strijkersensemble zitten, zo kunnen we
de muzikanten van heel dichtbij zien én
horen. Luister-, doe- en speelmomenten
wisselen elkaar af. En ja, kijken maar ook
aankomen mag, we gaan zelf tikken en
tokkelen op de instrumenten!

J  Workshop: op school
Concert: gemeenschapscentrum in de buurt
µ  Kleuters
• Instapklas
• 1ste kleuterklas
• 2de kleuterklas
• 3de kleuterklas
ľ  € 10 per leerling
#  Workshop: 40 min.
Concert: 40 min.
¾  Min. 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop
Ĭ  Muziekinitiatie, muziekinstrumenten, ritme en melodie,
interactief
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I n samenwerking met:
N22, Zenne Quartet

MUZIKALE MOVES

W

Bewegen op muziek

5  Workshop
Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

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
gooien onze ledematen zijwaarts,
achterstevoren en diagonaal, want
bewegen op muziek lukt ons echt
allemaal. Daarom gaan we samen
tuimelen, springen, dansen, rollen
en zingen. Beetje bij beetje leren we
bewegen op elke muzikale maat.

J  Op school
µ  Kleuters
• 1ste kleuterklas
• 2de kleuterklas
• 3de kleuterklas
Lager
• 1ste leerjaar
ľ  € 4,5 per leerling
#  50 min.
¾  Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop

“Zeer boeiend, heel interactief,
aangepast aan de doelgroep. Er werd
heel veel ingespeeld op de reacties van
de kleuters. GEWELDIG”

Ĭ  Bewegingsexpressie, dynamiek,
improvisatie

(Basisschool Sint-Guido, Anderlecht)
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YOGALALA

W

Muzikaal mediteren

5  Workshop

De Omhoogkijkende Hond, Kraanvogel
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 ademhalingsoefeningen, gaan
verstild bewegen en stretchen ons
lichaam en onze stembanden. Kunnen
jullie buigen, balanceren, strekken of
jullie eens goed uitrekken? Zonder
het goed en wel te beseffen, werken
we samen aan onze lichaamshouding,
motoriek en concentratie.

Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar
J  Op school
µ  Kleuters
• 1ste kleuterklas
• 2de kleuterklas
• 3de kleuterklas
Lager
• 1ste leerjaar
ľ  € 4,5 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

“Yoga was nieuw voor mijn peuters;
de activiteit zorgde voor rust, dus
dat doel is zeker bereikt.”
(Instituut van de Ursulinen, Koekelberg)
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BIG BANG

P

Muzikaal ontdekkingsparcours voor jonge oren

5  Project
Ã  07/11/2022 – 09:30 tot 15:30
(exacte uur wordt later
doorgegeven)

BIG BANG is een feestelijke ode aan
avontuurlijke muziek en klankkunst.
Voor het jonge publiek bouwt
organisator Zonzo Compagnie Bozar
om tot een ritmisch labyrint. Staat
jouw klas paraat voor een muzikaal
avontuur? Tijdens de BIG BANG
Scholendag worden de leerlingen
getrakteerd op een veelkleurig muzikaal
programma met muziekvoorstellingen,
klankinstallaties en een denderende
fanfare. Dit jaar op het programma:
wonderlijke liederen van de Litouwse
Indre Jurgelevičiūté, de levendige
voorstelling Wires, Strings & Other
Things van The Ark uit Dublin en een
swingend concert van het SenegaleesCongolese Duo Seco.

J  Paleis voor Schone Kunsten,
Ravensteinstraat 23, 1000
Brussel
µ  Kleuters
• 3de Kleuterklas
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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I n samenwerking met:
Zonzo Compagnie, Bozar,
N22, Jeunesses Musicales
de Bruxelles

OH!NOMATOPEE

W

Muziek spelen is wel
spelen, hé

5  Workshop
Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar
J  Op school

Spel en plezier vormen de rode draad
van deze workshop. Spelenderwijs
hebben we het op een 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 den lijve ondervinden.
We ronden af met het gezamenlijk
componeren van een onomatopeeënpartituur die alle aangeleerde begrippen betrekt. Amusement verzekerd!

µ  Lager
• 1ste leerjaar
• 2de leerjaar
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar
ľ  €9 per leerling
#  100 min. (2 x 50 min.)
¾  Min. 20 - max. 25 leerlingen
per workshop
Ĭ  Woordklanken, eigen lied maken,
stemoefeningen, taal

“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, Etterbeek)
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MUZIEK IN KLAS

P

Carmela’s tuin

5  Project
Ã  Workshops: januari t.e.m. mei 2023
Eindconcerten: mei t.e.m. juni 2023

Muzikante Vanesa Diaz Gil is zangeres,
saxofonist en houdt enorm veel van de
diversiteit van de wereld en van planten.
Ze komt uit Spanje, is een globetrotter
en heeft zich uiteindelijk in Brussel
gesetteld waar ze Nederlands leert.
Tijdens het project kruipt Vanesa in
de huid van Carmela. Carmela is een
avontuurlijke reizigster die verliefd is op
de wereld. Ze heeft veel plekjes gezien
en onderweg een hele verzameling
planten en liederen verzameld om mee
naar Brussel te nemen. Het repertoire
bestaat uit volksliederen en composities
geïnspireerd door verschillende culturen.
Sommige nummers zullen opzwepend
zijn, andere meditatief en weer andere
delicaat en emotioneel. Van India,
Colombia, Spanje, tot Marokko of
Bulgarije, de wereld zullen we zien!


J  Workshop: op school
Eindconcert: gemeenschapscentrum in de buurt / Zinnema
µ  Lager
• 1ste leerjaar
• 2de leerjaar
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar
ľ  € 10 per leerling
#  Workshop: 50 min.
Concert: 50 min.
¾  Min. 40 leerlingen / 2 klassen
Max. 25 leerlingen per workshop
Ĭ  Participatie, ritme en
melodie, zang en beweging,
instrumentenleer

I n samenwerking met:
N22, Zinnema en trio Carmelacanta (Leonard Steigerwald (DE) – piano,
Mateusz Malcharek (PL) – contrabas en Vanesa Diaz Gil (ES) - zang & alt sax)
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ATMOSFEER

IC

Zwevend symfonisch
concert

5  Interactief concert
Ã  18/10/2022 - 11:00 & 13:30

Na water en vuur is het de beurt aan
de lucht om de hoofdrol te spelen in
het cyclus rond de vier natuurelementen. Tijdens dit interactief concert
onderzoeken we hoe de lucht en de
natuurlijke fenomenen in onze atmosfeer verschillende componisten doorheen de tijd en over heel de wereld
hebben geïnspireerd. Hoor en zie je
de vogels, insecten, wolken, regen of
wind al? We gaan ze allen zien zweven
en vliegen op symfonische muziek!
Tijdens het concert met het Orchestre
Philharmonique Royal de Liège zal
tekenaar Pieter Fannes live illustraties
maken, die worden geprojecteerd op
de scène. Ook hij liet zich inspireren
door de atmosfeer en maakt zijn eigen
visuele interpretaties. Ter voorbereiding ontvangen jullie een lesbrief met
instructiefilmpjes. Maak jullie klaar voor
een tornado aan klanken, emoties en
luchtige ritmes!

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
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I n samenwerking met:
OPRL, Bozar, N22 en
Jeunesses Musicales
de Bruxelles.

KET’CHUP

P

Projectdag rond ritme,
dans en slam

5  Project
Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

Yes, vandaag geen les! Maar stilzitten
zal er niet bij zijn, want we gaan ons
hoofd én ons lijf stevig aan het werk
zetten. We laten onze gedachten de
vrije loop en zetten de dingen die ons
bezighouden op papier. Vervolgens
leren we onze slam met gevoel voor
ritme ten gehore te brengen. Tot slot
krijgen we een spoedcursus hiphop
dans om onze slam van de juiste moves
te voorzien. Het eindresultaat presenteren we tijdens een toonmoment.

J  Jeugd en Muziek Brussel,
Nieuwland 198, 1000 Brussel
µ  Lager
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar
ľ  € 20 per leerling
#  6 x 50 min.
¾  Min. 20 - max. 25 leerlingen
per workshop



I n samenwerking met:
Urban Center Brussel

Ĭ  Ritme, hiphop dans, slam,
participatief, schrijven en taal
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MUZIEK MET KNOPJES
Workshop producen

W

5  Workshop
Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

Met behulp van Novations producen
we zelf elektronische nummers.
We maken 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 live kunnen aanpassen…
En misschien kunnen jullie ze wel
brengen op school?

J  Jeugd en Muziek Brussel,
Nieuwland 198, 1000 Brussel
µ  Lager
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar
ľ  € 9 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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SING!

IC

Zing de pannen
van het dak

5  Interactief concert
Ã  14/02/2023 – 11:00 & 13:30
23/05/2023 – 11:00

Na voorgaande succesedities is het tijd
voor de vijfde editie van Sing! Tijdens
dit interactief concert kunnen we onze
stem laten horen en meertalig (NL/FR/
EN) meezingen met grote werken uit de
symfonische muziek. De bewegingen
en melodieën oefenen we vooraf in de
klas. Daarna is het tijd om de show te
stelen in de schitterende concertzaal
van het Paleis voor Schone Kunsten.
De muzikanten van het Belgian National
Orchestra staan al te popelen.





J  Workshop: op school
Concert: Paleis voor Schone
Kunsten, Ravensteinstraat 23,
1000 Brussel
µ  Lager
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar
ľ  € 11 per leerling +
één leerkracht gratis per
15 leerlingen
Verplichte workshop in de klas is
inbegrepen in de prijs

 oproductie:
C
Belgian National Orchestra,
Bozar
In samenwerking met:
N22, Jeunesses Musicales de
Bruxelles

#  Workshop: 100 min. (2 x 50 min.)
Interactief concert: 50 min.
¾  Max. 25 leerlingen per workshop
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Ĭ  Symfonische muziek, zang,
bodypercussie en beweging

SLAMDICHTERS

W

Jouw tekst rappen

5  Workshop

Vergeet papyrus en de ganzenveer,
gedichten schrijven doe je vandaag
de dag zo niet meer! We slaan
tegenwoordig namelijk aan het
slamdichten. Een slamgedicht is een
energieke stroom van woorden,
toegankelijk en vol humor. Intonatie,
ritme en lichaamstaal staan centraal.
We prikkelen jullie om een tekst te
schrijven over wat jullie bezighoudt.
Daarna volgt een reeks amusante
en energieke groepsoefeningen om
tot een leuk rijm- of rapresultaat te
komen. Zijn jullie rhymes ingetogen,
tegendraads of vol kabaal, het kan
allemaal!

Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar
J  Op school
µ  Lager
• 3de leerjaar
• 4de leerjaar
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar
ľ  € 9 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

“De workshop barstte van de energie.
De kinderen mochten echt uit de box
denken. Heel goede begeleiding.
Dynamisch, respectvol, echt top!”
(Mater Dei, Sint-Pieters-Woluwe)
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BRAIN-PHONY

W

Muziek ontmoet
wetenschap

5  Workshop
Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar

Wat gebeurt met je brein als je naar
muziek luistert? Wat betekent eigenlijk
naar muziek luisteren? En waarom word
je vrolijk van sommige liedjes en dan
weer weemoedig bij andere? Zou het
kunnen dat muziek ons op een heel diepe manier raakt, op een deel van onze
geest waar we geen vat op hebben?
In deze workshop gaan we in op wat
we voelen als we naar muziek luisteren.
Waarom verbinden we emoties aan
muziek of waarom onthouden we veel
gemakkelijker een melodie dan een
wiskundige formule? Zou het kunnen
dat geluid en muziek, onze perceptie
van de realiteit wijzigt? Maar vergis je
niet, dit is geen theoretische lezing, we
gaan dit aan den lijve ondervinden aan
de hand van een aantal leuke en mind
blowing experimenten!

J  Op school
µ  Lager
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar
ľ  € 9 per leerling
#  100 min. (2 x 50 min.)
¾  Min. 20 - max. 25 leerlingen
per workshop
Ĭ  Wetenschap, emoties,
experiment
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HART VAN HOUT

P

Multidisciplinaire projectweek rond het verhaal
‘De gulle boom’

5  Project
Ã  Periode februari-mei 2023

We interpreteren en filosoferen op
kindermaat rond het verhaal van De gulle
boom van Shel Silverstein. Gaat het over
vriendschap, onbaatzuchtigheid, het
leven, of juist over het klimaat? Tijdens
dit multidisciplinair parcours nemen
muzikante Hendrike Scharmann en
installatie kunstenaar Hooman Jeddy
jullie mee op een waar avontuur om
nooit te vergeten. We interpreteren
het verhaal zelf en trekken hierbij de
natuur in, spitsen onze oren, nemen
de kleuren en het licht waar en
ontdekken de omvangrijke texturen
van het plantenrijk. We werken samen
naar een groots spektakel toe waarin
we ons eigen universum creëren met
een decor, kostuums, muziek, klank
opnames en teksten.

J  Workshops: Jeugd en Muziek
Brussel, Nieuwland 198, 1000
Brussel
Toonmoment: vast te leggen in
overleg
µ  Lager
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar
ľ  Op aanvraag
#  Projectweek
¾  1 klas met max. 25 leerlingen
Ĭ  Creatie van muzikale
voorstelling rond taal, filosofie
en beeld
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MIXMASTERS

W

Je eerste DJ-initiatie

5  Workshop

Leer hoe je als DJ je lievelingssongs
aan mekaar kunt mixen, zodat je één
mixtape hebt om te delen met je
vrienden en familie! Een mixtape is een
selectie songs die jij zélf uitkiest en aan
mekaar rijgt, zo toon je aan de wereld
wat jouw visie is op muziek en breng
je iedereen aan het dansen en zingen.
Tijdens deze workshop ga je aan de
slag met software en DJ controllers.
Wie is de beste DJ?

Ã  Op aanvraag tijdens het schooljaar
J  Jeugd en Muziek Brussel,
Nieuwland 198, 1000 Brussel
µ  Lager
• 5de leerjaar
• 6de leerjaar
ľ  € 9 per leerling
#  100 min. (2x50min.)
¾  Min. 20 - max. 25 leerlingen
per workshop



Ĭ  Elektronische muziek,
afstemmen van ritmes en
melodieën, mixen van oude en
nieuwe muziek, producen

I n samenwerking met:
Underdog Electronic Music
School & Hercules
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Hoe kan ik mijn klas inschrijven?
x

1

2

Inschrijven voor ons aanbod
kan door het invullen van een
formulier op onze website:
www.jeugdenmuziekbrussel.be/
aanbod/onderwijs

Je klikt op de activiteit die je
interesseert. Onderaan de pagina
klik je vervolgens op ‘Inschrijven’
en volg je de stappen.

3

4

Na verwerking van jouw inschrijving ontvang je een email
met in bijlage een schriftelijke
bevestigingsbrief en de nodige
informatie inzake praktische
organisatie. Controleer steeds of
alle gegevens correct zijn.

Na afloop van de activiteit
ontvang je een elektronische
factuur. Deze is gebaseerd op de
schriftelijk overeengekomen
afspraken in de bevestigingsbrief.

Vragen of problemen? Nood aan projecten of ondersteuning op maat?
We staan steeds klaar om je per telefoon of mail verder te helpen: 02 533 39 13 of
scholen@jeugdenmuziekbrussel.be
Meer informatie over annuleringsvoorwaarden, programmawijzigingen en advies
omtrent subsidiemogelijkheden kan je terugvinden op
www.jeugdenmuziekbrussel.be/aanbod/onderwijs/inschrijven-onderwijs
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Naschools aanbod en
vormingen voor leerkrachten
NASCHOOLS AANBOD

VORMING EN ONDERSTEUNING

VOOR JE (BREDE) SCHOOL

Leren met muziek kan altijd en overal.
Daarom zetten we jaarlijks in op een
naschools aanbod voor (Brede) Scholen.
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.

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
in samenwerking met het Onderwijscentrum
Brussel.
WENS JE MEER INFORMATIE OVER

WENS JE MEER INFORMATIE OVER

ONS VORMINGSAANBOD?

ONS NASCHOOLS AANBOD?

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

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, enkel updates (1x per maand)
over onze muzische projecten voor en door Brusselse ketjes.

facebook.com/jeugdenmuziekbxl

instagram.com/jeugdenmuziekbrussel

