WAT?

VRIJHEID

De Nederlandse muzieksector
bundelt haar krachten om een
gezamenlijke droom te realiseren:
een landelijke, jaarlijks terugkerende
Kindermuziekweek. Een dikke week
doordrenkt van live muziek voor en
door kinderen van 0 tot 12 jaar.

Deelnemers kiezen zelf met welk programma
ze meedoen, er is geen artistiek inhoudelijke
redactie. Van de djembéspeler tot het
harmonieorkest, van de muziekschool tot de
grote concert- of theaterzaal: iedereen doet
op z’n eigen manier mee en betrekt de nabije
omgeving. Als je meedoet, plakken we er een
sticker “Kindermuziekweek” op en het hoort
er bij.

HOE DAN?
Met concerten, workshops en
voorstellingen in de bibliotheek, bso,
crèche, school en theaters. Met bezoekjes
aan de muziekschool of meedoen met
openbare repetities van bands, fanfares
en (kinder)orkesten. Met heel veel zelf uit
proberen, beleven en genieten. Met als
doel: ieder kind in Nederland het plezier
laten ervaren van live muziek, van welk
genre dan ook. Tien dagen lang, elk jaar
opnieuw. Muziek verbindt, van muziek
word je blij!

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
• Nog meer diversiteit in activiteiten en
deelnemende organisaties
• Meer kinderen die meedoen!
• Nog meer landelijke spreiding van
deelnemers die activiteiten organiseren
• Een groot online platform waar kinderen
laagdrempelig kennis maken met allerlei
soorten muziek
• Groot draagvlak en breed aanbod op alle
vlakken

WHAT’S IN IT FOR YOU?
aan ons gedachtegoed om zoveel
Naast het feit dat wij je dankbaar zijn dat je bijdraagt
komen met muziek:
mogelijk kinderen tussen de 0-12 jaar in aanraking te laten

ik van het logo, flyers,
• Krijg je een Kindermuziekweek-marketingpakket met gebru
vlaggetjes en meer
en word je opgenomen
• Kun je je programma promoten op de landelijke website
ten worden
berich
sieve
in de social media contentkalender waarbij exclu
ingepland op de diverse social media kanalen
gne

• Draai je mee in de landelijke on- en offline marketingcampa

• Vergroot je niet alleen je netwerk in je eigen omgeving, maar

ook landelijk

teer je zo in je
• Bereik je kinderen tot 12 jaar op een unieke wijze en inves
van de toekomst

publiek

DEELNEMERS 2020
In 2020 deden er 70 organisaties mee uit
het hele land. Van Zeeland tot Groningen,
van Dirk Scheele tot het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. Kijk op
www.kindermuziekweek.nl/deelnemers
voor de complete lijst.
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KOSTEN
Vanaf € 100 ex. BTW per jaar kun je je
aansluiten. Grotere organisaties met een
ruimer budget zijn welkom om meer te
geven!

EDITIE 2020
Er stonden begin maart al ruim 200
activiteiten op de rol in meer dan 60
steden. Helaas ging alles anders en werden
activiteiten op locatie afgelast. Maar de
Kindermuziekweek ging door! In korte tijd
werd er een online Kindermuziekweek in
elkaar gedraaid met zo’n 160 activiteiten.
Het programma, samengevoegd in een
flashy blokkenschema bestond uit nieuwe
content (o.a. Percussie met Percossa
en ArtEZ huiskamersessies) en uit
bestaande content van de deelnemers.
Hiernaast waren er dagelijks leuke
challenges die werden aangekondigd

door onze ambassadeurs. Alle activiteiten
en challenges gedurende 10 dagen op
gezette tijden in première. Zo werden
kinderen thuis gestimuleerd om zelf
muziek te maken. Want muziek verbindt.
En al helemaal in de Corona-periode. In
10 dagen tijd bereikten we maar liefs 6,9
miljoen mensen en hadden we 100.000
unieke gebruikers op onze website en
social media kanalen. En nog steeds loopt
de teller door: het Kindermuziekweek
YouTube kanaal wordt goed bezocht.

EN 2021?

SAVE THE DATES

In 2021 hopen we weer veel live activiteiten
te hebben om de kinderen te inspireren
en stimuleren muziek te ervaren en
luisteren. Daarnaast bieden we de gehele
week een compleet online gratis programma
aan. Dus doe mee, en sluit aan: elke creatieve
live muziek activiteit en organisatie of
individu is welkom!

MELD JE AAN

Meer informatie op
eek.nl
www.kindermuziekw

2021

9 t/m 18 april

2022

1 t/m 10 april

2023

24 maart t/m 2 april

2024

5 t/m 14 april

2025

4 t/m 13 april

De landelijke Kindermuziekweek is een initiatief van: De Doelen, Rotterdams Philharmonisch
Orkest, Het Concertgebouw, Prinses Christina Concours, TivoliVredenburg, Meer Muziek in de Klas,
Nationale Opera & Ballet, Willem Wilminktheater, philharmonie Zuidnederland, Bureau Vanaf2,
Noord Nederlands orkest, Muziekgebouw Eindhoven en SKVR

