
 
 

OPEN CALL  

MUZIKANT M/V/X voor het project MUZIEK IN KLAS  

Voor ons project “Muziek in klas” zijn wij op zoek naar een muzikant die graag dit project 

voor leerlingen uit het lager onderwijs wilt creëren in samenwerking met Jeugd en Muziek 

Brussel in het schooljaar 2023-2024. 

AANBOD 

“Muziek in klas” is een project voor alle graden van de Nederlandstalige lagere scholen in 

Brussel in samenwerking met N22. Elk jaar bereiken wij met dit project meer dan 2000 

leerlingen. Alle kinderen krijgen een workshop in de klas en nadien een schoolconcert in een 

gemeenschapscentrum in de buurt van hun school.  

Workshops in de klas tijdens de schooluren in de periode eind januari-april 2024: 

Om de concerten met de leerlingen voor te bereiden worden 70 à 80 workshops van 50 
minuten per klas in de scholen gegeven door de muzikant. We vinden het belangrijk dat 
leerlingen in rechtstreeks contact komen met de muzikant die ze dan later, tijdens het 
concert kunnen terugzien. Tijdens deze workshop worden er muzikale interacties aangeleerd 
die de leerlingen tijdens het concert kunnen meedoen.  

Schoolconcerten in een gemeenschapscentrum tijdens schooluren in de periode mei-begin 
juni 2024: 

Het project bestaat uit een 15tal concertdagen. Elke speeldag bestaat uit 2 concerten per 
dag (1 om 10u30 en 1 om 13u30) in de verschillende Brusselse Gemeenschapscentra. Bij elk 
concert zijn er een honderdtal leerlingen aanwezig. Tijdens deze concerten van maximum 50 
minuten staat de muzikant centraal en kunnen er 2 andere muzikanten meegenomen 
worden. Deze concerten zijn op technisch vlak zo eenvoudig mogelijk uitgewerkt wegens de 
beperkingen in de Gemeenschapscentra. Het opzet is steeds interactief en participatief.  

PROFIEL 

Jouw expertise:  

- Je zingt en bespeelt één of meerdere instrumenten en bent gepassioneerd door 

muziek in de brede zin (van klassiek tot elektronische muziek, DJ’en, producen, 

spoken word/slam/rap, beatbox, zang …).  

- Je beschikt over relevante podiumervaring. 

 



 
 

Wie je bent: 

- Je bent gepassioneerd door muziek; 

- Je houdt ervan met kinderen aan de slag te gaan; 

- Je bent goed georganiseerd en hebt zin voor verantwoordelijkheid;  

- Je beschikt over de nodige zelfreflectie, creativiteit en leergierigheid;  

- Je bent niet bang om te experimenteren; 

- Je kan omgaan met feedback; 

- Je kan je minstens 3 dagen per week tijdens de schooluren vrijmaken in de periode 

eind januari-begin juni 2024; 

- Je bent enthousiast en een teamplayer met oog voor diversiteit; 

- Je woont in België;  

Pluspunten maar niet noodzakelijk: 

- Je hebt ervaring in het geven van workshops; 

- Je hebt ervaring met werken met kinderen in de Brusselse grootstedelijke context; 

- Je woont liefst in Brussel; 

- Je kan je activiteiten uitvoeren en vlot communiceren in het Nederlands; 

- Je beschikt over een rijbewijs en een auto; 

 

VERGOEDINGEN EN OMKADERING 

- De vergoedingen respecteren het principe van fair practice in de culturele sector.  

- We garanderen een professionele omkadering met groeikansen door coaching en 

begeleiding van onze kant.  

 
PROCEDURE 

- Stuur een geschreven statement van 1 pagina of een video of ander medium van 
max. 10 minuten waarin je jezelf voorstelt en waar je aan wil werken. Je ideeën 
mogen zich in een vroeg stadium bevinden. 

- Stuur een geschreven CV van max. 2 pagina’s. 
- Stuur documentatie van minimaal één, maximaal drie concerten waar je bij 

betrokken was. 
- Wij verwachten je kandidatuur voor 22 februari 2023 via email. Grote bestanden kan 

je via Wetransfer sturen.  
- Contact: mira.dejonge@jeugdenmuziek.be – 0476/71 32 95. 
- Voor meer inlichtingen kan je altijd vrijblijvend bellen of mailen.  
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