
en meer.

DOOR WIE?

in heel Nederland en op de Caribische eilanden 
online met een uitgebreid programma voor 

live in theaters en concertzalen, op scholen, 

op straat, in kinderopvang en bij gezinnen thuis.

     alle leeftijden via onze sociale mediakanalen 

     in bibliotheken, buurtcentra, op muziekscholen, 

WAAR?

WAAROM?
Om kinderen in aanraking te brengen met (live)
muziek, hen te stimuleren muziek mee te maken
en/of zelf te gaan maken. Muzikale ontwikkeling
draagt bij aan de algemene cognitieve en
emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Muziek verbindt, van muziek word je blij!

Bands en orkesten, duo's en trio's, ensembles,
fanfares, jazzcombo's, djembe-spelers, DJ's,
singer-songwriters, strijkkwartetten, stralende
sopranen en rappe rappers, saz-helden en
darbuka-virtuozen, jonglerende zangers en
zingende dansers. Kortom, door iedereen die
graag muziek maakt voor én met kinderen! 

WAT?

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 kinderen van 0 tot 12 jaar. 
In 2022 heeft de Kindermuziekweek ruim
900.000 kinderen bereikt tussen de 0-12 jaar. 

Met live concerten op scholen en in concertzalen,
met de Doe Maar mee Band waar iedereen aan
mee kan doen, met het jaarlijkse
Kindermuziekweeklied, met workshops, open
dagen, online tutorials, challenges, openbare
repetities, meedoe-filmpjes, open podia, bekende
ambassadeurs, straatoptredens, op internet, op
radio en televisie; met verrassing en
verwondering én met open oren en armen. 

Iedere deelnemer stelt zelf een inhoudelijk
programma samen en kan zo naar eigen inzicht
invulling geven aan het programma. Hierdoor is
gewaarborgd dat het programma een palet is
van zeer uiteenlopende activiteiten uit
verschillende genres die verspreid zijn door het
hele land.

De Doe Maar Mee Band is een initiatief dat, 
na het grote succes in Gelderland vorig jaar, de
komende editie voor de eerste keer door de
Kindermuziekweek geïnitieerd wordt. 

Met de Doe Maar Mee Band hebben wij een mooie
tool in handen waarmee we kinderen in heel
Nederland op een laagdrempelige manier kennis
laten maken met muziek. En ze hier bovenop ook
nog eens de ervaring meegeven hoe het is om in
een groot orkest mee te spelen voor publiek op
een bijzondere locatie. Bekijk de website voor
meer informatie.  

HOE DAN?

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

MUZIEK KAN

OVERAL EN ALTIJD!

DE KINDERMUZIEKWEEK

De kracht van de Kindermuziekweek zit in het
brede maatschappelijk draagvlak. We vinden we
het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in
aanraking komen met muziek.  

De Kindermuziekweek is op weg om de komende
jaren een vast onderdeel te worden in de
jaarlijkse activiteitenkalender van Nederland en 
de Caribische eilanden. In 2023 willen we 
1 miljoen kinderen bereiken die actief meedoen
aan de Kindermuziekweek. 

https://youtu.be/GVds8GF5bhU
https://www.cultuuroost.nl/doemaarmeeband/


WHAT'S IN IT FOR YOU

2023

2024

2025

2026

24 maart t/m 2 april

05 april t/m 14 april

04 april t/m 13 april

20 maart t/m 29 april


