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Zingen

Jeroen Schipper
De liedjeskoffer

Met een koffer vol bijzondere, eigen 
liedjes én z’n gitaar maakt Jeroen 
een muziekfeestje in de klas. Jeroen 
weet alle kinderen aan het zingen te 

krijgen. Stilzitten is er niet bij.
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Jeroen Schipper
Muziekverrassing: zang, dans & spel

Een feestelijke liedjesworkshop 
waarbij Jeroen de kinderen met z'n  
gitaar en instrumentjes betovert.

Hannie Donker
Op avontuur met je stem

Ga je mee op ontdekkingstocht naar 
de kinderstem? Fluisterend, brom-
mend, raspend  of juist betoverend 
mooi... Hannie neemt je mee op  

liedjesavontuur.

Hannie Donker
Liedjesavontuur

Zing je mee?  Ontdek je stem en 
laat je via Hannie's gitaar en stem 
meevoeren naar een jungle van 

liedjes.

Jeroen Schipper
Bodypercussie & zang

Jeroen daagt kinderen uit tot 
bodypercussies maken, zingen en 
het spelen van begeleidingsritmes bij 
liedjes uit de pop- en de wereldmuziek. 

Een lekker actieve workshop.  

André Accord
Zing mee met meester Dré

Zingen geeft lucht. Iedereen kan het 
maar niet iedereen durft het. Samen 
met meester Dré verandert de klas in 
een swingend zangkoor vol groove. 

André Accord
Beatbox en rap

Beatboxen en rappen is cool, maar 
niet eens zo makkelijk. Hoe werkt dat 
eigenlijk? André leert je de kneepjes 
van het vak en daagt kinderen 

ritmisch uit.

Bewegen

Janny Hofman
Dansende prentenboeken

Een prentenboek naar keuze is de basis 
van deze workshop. Janny neemt de 
kinderen via muziek, fantasie, ruimte- 
en ritmegevoel mee op reis naar de 

dieren en personages uit het boek. 
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Sara Neys
Dansend de wereld rond

Met muziek uit verschillende wind-
streken neemt Sara de kinderen mee 
op werelddansreis. Een energieke 
workshop met volop ruimte voor  

creativiteit.
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Alejandro Casas
Salsa 4 kids

Via vrolijke en swingende muziek in 
spelvorm leren kinderen eenvoudige 
salsamoves. Alejandro maakt een ac-
tief feestje van deze workshop. Krijg 
je al zin in deze dans op sportniveau?
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Static
Groovy moves 

Maak met elkaar een groovy dans 
vol hippe moves, met ruimte voor 
eigen creativiteit en presentatie.  

Daag jezelf uit!
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Mathias Breton
Instrumentenavontuur

Ga mee op avontuur met liedjes en 
verschillende instrumenten! Mathias 
neemt zijn gitaar mee en past desge-
wenst de workshop aan het thema 

van de school aan.
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Hannie Donker
Muziek geeft lucht

Of je nu zingt, danst of met instrumenten 
werkt… muziek geeft lucht. Hannie daagt 
de kinderen veelzijdig uit: met haar stem, 
met instrumenten en door in beweging 

te komen. Een workshop vol ideeën.

Floris Bekker
Booming business 

Muziek is magisch als je ontdekt dat 
je met je klas een heel orkest kunt 
maken. Floris is de dirigent van het 
boomwhackersorkest. Lekker actief 

muziekmaken!

Mathias Breton
Werken met grafische notatie

Hoe lees je eigenlijk muziek? Een 
heerlijke meespeelworkshop over 
noten lezen, bodypercussie, grafische 

notatie en samen muziek maken.

Henri Boelen
Maak van je klas een ukelele-orkest 

Maak met de klas een ukelele-orkest 
en ga lekker aan de slag met dit grap-
pige en veelzijdige muziekinstrument. 
Er kan meer dan je denk! Henri neemt 

voor elk kind een ukelele mee. 

Wouter van Zanten
Cajon spelen

Maak kennis met de cajon! Een houten 
kist, ooit ontstaan in Peru en nu niet meer 
weg te denken als ritmeinstrument. Voor 
elk kind is er een cajon. Zittend op de 
cajon leren de kinderen  speelse ritmes.
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Maken / 
Spelen

Luisteren / 
Techniek

Hans Luijcx
Lol met geluid 

Een feestelijke verkenningstocht vol 
muzikale tegenstellingen naar de 
wondere wereld van GELUID. Hans 
verrast je met instrumenten uit de 

strijkersfamilie.
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Renée Weder
Hé, Hoor je dat?

Beleef het verhaal in de muziek en 
laat je verbeelding spreken. Gebruik 
je fantasie en maak kennis met allerlei 
muziekinstrumenten door te luisteren, 

te zingen en te spelen.

Mathias Breton
De grote dikke contrabas

Ken je de grote dikke contrabas al? De 
dikke deur van de strijkersfamilie. Luister 
en ontdek van alles over strijkstokken, 
snaren, trillingen en stemknoppen. En 

het is niet alleen stilzitten…

Helene Egberts
Haren en snaren

De viool is er ook één uit de strij-
kersfamilie. Er zijn eerste en tweede  
violen, altviolen, orkesten en solisten. 
Deze tocht langs kammen, haren en 
snaren is een mooie ontdekkingreis!

Dennis Servais
Componeren met de iPad

Via de Keezy-app nemen de kinderen 
geluiden op en maken er een sound-
board van, passend bij een filmpje. 
Samenwerken, ritmes maken, gelui-

den mixen en presenteren.

Muziek Werkplaats
Ringtone componeren

Componeer een eigen ringtone voor je 
telefoon op een tablet. Samenwerken, 
muziektechniek en stap voor stap 

instructie.
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Wijzigingen voorbehouden



Het Muziekmenu van Collage biedt scholen 
kwaliteit en gemak ineen. 

Informatie

• Muziekvakdocenten met kwaliteit
• Vier workshops per jaar in elke groep
• Vier muziekdomeinen per leerjaar (zingen, 

luisteren / techniek, bewegen,  
muziek maken / spelen)

• Aantrekkelijke prijs

Organisatie

Collage regelt het rooster van de Muziekworkshops in 
overleg met de aanbieders en de scholen.

Keuzes

Kies één van de drie mogelijkheden:

Periodes

Om de workshops voor de aanbieders te clusteren, 
bieden we het Muziekmenu aan in vier periodes:

Kosten

Het Muziekmenu kost € 75,- per klas, per workshop. De 
reis- en materiaalkosten van de workshopleider zijn voor 
rekening van Collage. 

Schrijf je voor 25 augustus 2022 in via de site.
Voor meer informatie en inschrijven, kijk op www.collage-almere.nl

 Keuzemogelijkheden

1 Je kiest het helehele Muziekmenu voor de helehele school

2 Je kiest een verticale lijn: één workshop per klas binnen een gekozen muziekdomein

3 Je kiest een horizontale lijn: vier workshops voor één groep

periode 1 19 september - 14 oktober 2022
periode 2 7 november - 2 december 2022
periode 3 6 maart - 31 maart 2023
periode 4 15 mei - 16 juni
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