DE DERDE LANDELIJKE KINDERMUZIEKWEEK
VINDT PLAATS VAN VRIJDAG 9 APRIL TOT EN
MET ZONDAG 18 APRIL.

VANAF GROEP 3
vanaf nu!
Kindermuziekweeklied 2021: muziek kan altijd – tutorials, bladmuziek
Of je nu in bad zit, in bed ligt, de minister president of koning van het land
bent, muziek kun je altijd en overal maken of beleven.
Het Kindermuziekweeklied 2021 is geschreven door Jeroen Schipper,
winnaar van de Willem Wilminkprijs voor beste kinderlied 2019. Check
het uitgebreide digitale lespakket voor groep 3 t/m 8 en ga aan de slag met
een spetterende bodypercussie- of dansles, zangles en meespeelvideo’s
voor ritme-instrumenten en boomwhackers. In dit lespakket vind je ook
arrangementen voor HaFaBra- en klassieke orkesten.
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zelfs door na de Kindermuziekweek. De linkjes naar alle activit
in de eerste week van april!

OPENING
Op vrijdag 9 april openen we om 10:30 groots met een livestr
eam vanuit
Het Concertgebouw. Hier klinkt onder meer het Kindermuziek
weeklied
van 2021. Het lied is geproduceerd in samenwerking met
123ZING en
wordt uitgevoerd door het Leerorkest en musici van het
Nederlands
Philharmonisch Orkest. Ook treden de meiden van de girlban
d UNITY,
onze muziekhelden van 2021, speciaal voor jullie op!

Op de website vind je alle informatie: www.123zing.nl/kindermuziekweek.
Doe mee en stuur je uitzending in. Dan maak je kans op een
verrassingspakket voor de hele klas!
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BEGIN DE DAG
MET...
GROEP 1-2
ma, di, do en vrij
Kliederen met Klanken – 4 afleveringen
Duur per aflevering: ca. 5 minuten
Kliederen met klanken, een kort
programmaatje voor de allerkleinsten, waarin
4 dieren de hoofdrol spelen.
Nienke laat de kinderen raden over welk dier
de aflevering gaat, zingt een liedje, gaat met de
kinderen bewegen en vertelt een verhaaltje.
Op de site van de Kindermuziekweek vind
je een mooie kleurplaat van het bos met de
dieren die je kunt downloaden.

VANAF GROEP 3
ma t/m vrij
Energizers MMidk
Elke dag staat er om 8:30 voor groep 3/4 en
de bovenbouw een energizer met Buddy klaar
over een specifiek onderwerp. Begin de dag
met een lekkere boost energie! De energizers
zijn gemaakt door Meer Muziek in de Klas.
Energizers 6+
Energizers 8+

LUISTER, KIJK
EN LEER!
VANAF GROEP 1
za 10-4 t/m za 17-4
de Doelen Kids: Songbook – 10 afleveringen
Duur per aflevering: ca. 5 minuten
Rotterdamse stadsbeiaardier Richard de Waardt heeft de afgelopen twee jaar ruim 170 kinder- en
volksliedjes uit alle windstreken verzameld. In Rotterdam worden immers meer dan 170 talen
gesproken! Hij laat die liedjes regelmatig ten gehore brengen op het eeuwenoude carillion, hoog in de
toren van de kerk. De verzameling liedjes van over de hele wereld heeft Richard het Groot Rotterdams
Songbook genoemd.
In samenwerking met muziekeducatieplatform ZangExpress presenteert de Doelen in een serie
dagelijkse clips een selectie van deze kinderliedjes.
Elke dag zien we een vrolijk interviewtje met de zanger/zangeres over het liedje, de school, zijn of haar
lievelingsmuziek, waar het liedje vandaan komt en waar het liedje over gaat. De kinderen zingen allemaal
hun lievelingsliedje in hun eigen taal, zo vieren we de meertaligheid van de stad. Aanvullend op de
videoclips biedt ZangExpress digitaal lesmateriaal aan om zelf in de klas met de verschillende liedjes aan
de slag te gaan. Gemaakt door: De Doelen en ZangExpress.

GROEP 3 T/M 6
ma, di, do en vrij
Mijn beroep is muzikant! - 4 afleveringen
Duur per aflevering: ca. 10 minuten
In “mijn beroep is muzikant” ontmoet acteur Ton Meijer (Aadje piraatje, Be Mozart , Be Bach ) 5
topmuzikanten. Hij praat met ze zingt met ze en luistert naar ze ! Hoe wisten ze dat ze dit wilden
worden? Wat spelen ze graag? Moeten ze de hele dag oefenen? Wat is een klavecimbel? Hoe hoog kan
een sopraan zingen? Kan een slagwerker ook drummen? Wat doe je als je snaar breekt van je viool?
Wat is er grappig aan een basklarinet? Joanna Trzionskowska, Paul Lemaire en Herman Draaisma zijn
drie leden van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Ook klaveciniste Christina Edelen en sopraan
Marijje van Stralen werken dag in dag uit als muzikant! Een toegankelijk inkijkje in hun leven…..
Gefilmd door Christiaan van Eijkelenburg.
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GROEP 3 T/M 5
ma t/m vrij
Apennoten en RPHO – 5 afleveringen
Duur per aflevering: ca. 10 minuten
Apennoten Klassiek is een programma van
10 minuten waarin acht kleuters van 5 en 6
jaar dankzij presentator Pepijn Gunneweg,
musicus/componist Bas Fortgens en een
6-koppig ensemble van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest op een speelse wijze
in aanraking komen met klassieke muziek. Er
zijn ook diverse lesbrieven beschikbaar
Trailer: https://fb.watch/44EHoxePii/
Gemaakt door RPHO en Apennoten.

GROEP 4 T/M 6
vanaf 9-4 elke dag
Spring in het Orkest – 8 afleveringen
Duur per aflevering: ca. 10 minuten
Spring in het Orkest is ontwikkeld voor
basisschoolleerlingen uit groep 4, 5 en 6. Samen
met presentator Freek Koopmans ontdekken de
leerlingen in acht afleveringen wat de drijfveren
van musici zijn om muziek te maken en hoe
het is om te spelen in een symfonieorkest. De
muziek die klinkt is die van “The Young Person’s
Guide to the Orchestra” van de componist
Benjamin Britten. Ook gaan ze op zoek naar wat
de muziek voor hem of haarzelf kan betekenen.
Bij elke aflevering is een lesbrief verkrijgbaar.
Zie trailer: https://youtu.be/cYM6BvG3USY
Gemaakt door het Noord Nederlands Orkest.

GROEP 3 T/M 6
p/dag
vanaf wo 14-4 1/2 afleveringen
ArtEZ liedjes over de wereld – 7 afleveringen
Duur per aflevering: ca. 10 minuten
Corona of niet, het ArtEZ conservatorium
Zwolle laat van zich horen! Studenten van de
opleiding Docent Muziek leren je leuke liedjes
uit andere landen waar we bij gaan dansen of
spelen. Doe je mee?
Met dank aan ArtEz Conservatorium Zwolle.

VANAF GROEP 4
di, do en vrij
Podiumdieren (Samba Salad) - 3 afleveringen
Duur per aflevering: ca. 20 minuten
Podiumdieren probeert kinderen in contact
te brengen met muziek die ze van huis uit
misschien niet meekrijgen, zoals flamenco,
jazz, reggae, en andere wereldse stijlen, maar
ook onalledaagse pop. De gasten die tot nu
toe zijn geweest: Spinvis, Gerson Main, Gino
Groeneveld (Jungle By Night), Doortje Peters
(tapdanseres) en Alfon Oekie (Alkmaarse band).
Zie trailer hier.
Gemaakt door Samba Salad.

VANAF GROEP 5
vanaf 9-4 elke dag
Tussen je Oren (Het Koninklijk
Concertgebouworkest) – 10 afleveringen
Duur per aflevering: ca. 5 minuten
Kinderen spelen de hoofdrol in ‘Tussen
je oren’. Door het Concertgebouworkest
gespeelde klassieke meesterwerken roepen bij
hen fantasieën op, die in de filmpjes tot leven
komen. Bij elke aflevering is ook een lesbrief te
verkrijgen.
Gemaakt door het Koninklijk
Concertgebouworkest.

VANAF GROEP 5
ma, di, do en vrij
Zing mee met de Opera – 4 afleveringen
Duur per aflevering: inzingen ca. 10 minuten +
max 5 minuten per aflevering
Nationale Opera en Ballet heeft voor jou een
speciaal filmpje gemaakt waarin je samen
met kinderkoordirigente Hanne van de Vrie
je lijf en je stem opwarmt. Om vervolgens
lekker mee te zingen met een van de leuke
operaliedjes.
Gemaakt door: Nationale Opera en Ballet.

3

HAAL DE CONCERTZAAL
IN DE KLAS
GROEP 1-3
Het Rotterdams Philharmonisch biedt de hele week de schoolvoorstelling
“liedjes uit de oude doos” voor streaming beschikbaar. Zie voor meer
informatie: rotterdamsphilharmonisch.nl.

GROEP 1-4
Mensje en de kraai
Ga online op muzikaal avontuur met Mensje! Vrolijk, bang, lief, verdrietig en
zo nu en dan ook spannend: alle gevoelens komen aan bod in het prachtig
geïllustreerde verhaal Mensje en de kraai. Kinderen kiezen orkestmuziek uit
bij iedere scène én ze bedenken en maken zelf klanken om het verhaal nog
meer kleur te geven. philharmoniezuidnederland.nl. Betaalde activiteit.

GROEP 1-8
Het Concertgebouw biedt dagelijks een streamconcert aan (deels
tegen betaling), zie het volledige programma via: concertgebouw.nl/
kindermuziekweek. Hiervoor is vantevoren aanmelden noodzakelijk.

EVEN LEKKER
ACTIEF
GROEP 1-2
do 15 april om 10:30
Dirk gaat live!
Elke donderdagochtend om 10.30 gaat Dirk
Scheele op zijn youtube kanaal live om met
kinderen muziek te maken. Deze week een
special Kindermuziekweek editie. Leg je zelf
gefabriceerde instrumenten maar vast klaar,
want het wordt weer een feest.

VANAF GROEP 1
vanaf nu!
De Muziekklanktuin
Bezoek nu de online 360° tuin van Slagwerk
Den Haag met daarin workshopvideos over
hoe je geluid en muziek haalt uit huis, tuin en
keuken attributen. Kinderen kunnen dus zélf
tuinieren met slagwerk, met een beetje hulp
van Slagwerk Den Haag.

GROEP 5
Muziek op school biedt in de Kindermuziekweek speciale groepslessen aan
voor de leerlingen van groep 5. Onze vakdocenten gaan tijdens deze les
met de kinderen aan de slag met muziekinstrumenten, zoals viool, ukelele,
slagwerk en keyboard. Voor meer informatie zie de website.
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VANAF GROEP 3
vanaf nu!
Kindermuziekweeklied 2021: muziek kan
altijd – tutorials, bladmuziek
Of je nu in bad zit, in bed ligt, de minister
president of koning van het land bent, muziek
kun je altijd en overal maken of beleven.
Het Kindermuziekweeklied 2021 is geschreven
door Jeroen Schipper, winnaar van de Willem
Wilminkprijs voor beste kinderlied 2019.
Check het uitgebreide digitale lespakket
voor groep 3 t/m 8 en ga aan de slag met
een spetterende bodypercussie- of dansles,
zangles en meespeelvideo’s voor ritmeinstrumenten en boomwhackers. In dit
lespakket vind je ook arrangementen voor
HaFaBra- en klassieke orkesten.

VANAF GROEP 4
vanaf nu!
Kindermuziekweektrack – 4 losse tutorials
voor 1 lied + bladmuziek
Houd je niet zo van zingen, maar wel
van bewegen? Doe dan mee met de
Kindermuziekweektrack. Bewegend kun je ook
muziek maken, door je lichaam te gebruiken
als instrument. Voice Kids finaliste en
ambassadrice van de Kindermuziekweek Stella
de Geus maakte filmpjes om zo samen met jullie
deze track in te studeren. Deze track is gemaakt
in samenwerking met het Prinses Christina
Concours.

Op de website vind je alle informatie:
www.123zing.nl/kindermuziekweek.
Doe mee en stuur je uitzending in. Dan maak
je kans op een verrassingspakket voor de
hele klas!

VANAF GROEP 4
ma, di, wo
Pianospelen zonder Piano – 3 afleveringen
Duur: 5 minuten
Wil je ook zo graag pianospelen, maar heb je geen piano? Niets aan de hand, je kunt namelijk ook heel
goed zonder piano genieten van muziek.
Christiaan Kuyvenhoven legt uit hoe je piano speelt, muziek leest en geniet van muziek. Het enige dat
je nodig hebt is een stoel en een tafel. Die zijn er vast genoeg ;-) En als je dan ooit een echte piano ziet,
probeer het dan meteen uit.
Met dank aan het Liszt Concours.

VANAF GROEP 4
vanaf nu!
Muziekmaatjes
Weet jij hoe een viool klinkt? Heb je wel eens
muziek gemaakt zonder instrumenten? Heb
je ooit zelf dirigent willen zijn? En word je ook
zo blij van zingen? Muziek maken is leuk, maar
sámen muziek maken nog leuker!
Vraag je broertjes, zusjes, ouders en
klasgenootjes om mee te doen! Scroll naar
beneden, klik op start en laat je horen!
Dit online feest is gemaakt door philharmonie
zuidnederland.

VANAF GROEP 5
vanaf 9-4
Muzikale escaperoom
Opa houdt van zingen, maar kan nu al weken
niet naar de repetitie van zijn mannenkoor.
Gelukkig heeft de dirigent van het koor iets
bedacht: Zij heeft online een muziekkamer
ingericht. Daar zullen ze samen gaan zingen
en natuurlijk ook gezellig bijkletsen. Maar nu
is opa het wachtwoord kwijt van deze kamer.
Help jij opa het wachtwoord vinden? Deze
geweldig leuke escaperoom hoef je niet in één
keer te doen, je kunt bijvoorbeeld elke dag
een kamer doen. Het is handig als een juf/
meester helpt, maar oudere leerlingen kunnen
het ook helemaal zelf. Bedacht, gemaakt en
aangeboden door Muziek In School.
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