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PROGRAMMA VOOR HET

PRIMAIR ONDERWIJS

MUZIEKATELIER
Interactieve muziektheatervoorstelling Leerlingen bereiden zich gedurende zes weken voor op een muziektheatervoorstelling. De voorbereiding is in
de klas door de eigen groepsleerkracht, die hiervoor laagdrempelig lesmateriaal krijgt aangereikt. De voorstelling speelt zich af in een tot theater omgevormde ruimte (muziekatelier) en de leerlingen spelen een essentiële rol
samen met de professionals.

                         
voor wie
duur
tarief

groep 1 t/m 8
6 weken (leerkracht) en een voorstelling (docenten/
muzikanten)
€ 250 per groep
€ 150 per groep (voor groepen 3 t/m 8 die muziekles volgen onder de
condities van het basispakket)

LOSSE PROJECTEN

ZINGEN IN DE KLAS
Onder leiding van een muziekvakdocent zingen leerlingen liedjes. U kunt kiezen uit verschillende thema’s zoals Amsterdamse liedjes en musicalsongs.

                         
voor wie
duur
tarief

groep 1 t/m 8
6 weken
groep 1 & 2 € 215 per groep
groep 3 t/m 8 € 320 per groep

LULA DAWA
Zangproject voor de hele school. De groepsleerkrachten bereiden de leerlingen voor op een uitvoeringsdag met de Lula Dawa band. De bandleden geven
een workshop in iedere groep en een voorstelling per bouw.

                         
voor wie
duur
tarief

groep 1 t/m 8
1 uitvoeringsdag
€ 195 per groep

LIEDJES SCHRIJVEN
IN DE KLAS
De leerlingen schrijven onder leiding van een muziekvakdocent zelf teksten
en proberen deze uit op muziek.

                         
voor wie
duur
tarief

groep 3 t/m 8
6 weken
€ 320 per groep, eventuele extra les met opname € 315

LOSSE PROJECTEN

TROMMEL OP ROMMEL
Een slagwerker gaat met de leerlingen spelen op de meest uiteenlopende
voorwerpen.

                         
voor wie
duur
tarief

groep 1 t/m 8
6 weken
groep 1 & 2 € 215 per groep
groep 3 t/m 8 € 320 per groep

WERELDMUZIEK
IN DE KLAS
Wereldmuziek in de klas spelen op Afrikaanse djembé’s, Arabische darbuka’s of andere percussie-instrumenten. Onder leiding van een muziekvakdocent.

voor wie

groep 1 t/m 8

duur
tarief

6 weken
groep 1 & 2 € 215 per groep
groep 3 t/m 8 € 320 per groep

LOSSE PROJECTEN

Muziekschool Amsterdam | Bachstraat 5 | 1077 GD | Amsterdam 020 5787373
muziekzo@muziekschoolamsterdam.nl | www.muziekschoolamsterdam.nl

Muziekschool Amsterdam maakt deel uit van stichting MOSA.

