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1. Pluk van de Petteflet 
Pluk, wie kent hem niet? Beleef een avontuur met Pluk, doe de Stamper-
dans en ga terug naar school met een super vrolijk instrument!  
 

2. Boer Boris gaat naar zee 
Boer Boris wil veel te veel meenemen naar zee! Hoe lost hij dat op?  
Ga met de groep mee op reis, doe een muzikaal spel en maak een eigen 
beestachtig instrument! 
 

3. Het carnaval der dieren 
De dieren uit ‘Het carnaval der dieren’ van componist Saint-Saëns zijn 
verdwenen! Ga mee op zoektocht naar de dieren, doe de dieren na en 
maak een stoer diermasker. 
 

4. Beer is jarig 
Het is feest! Beer is jarig maar wat gebeurt er als je niet jarig wilt zijn?  
Muis weet wel raad en zorgt ervoor dat het toch nog feest wordt! Doe 
mee met het verhaal en versier een feestelijk ‘muzikaal’ cadeautje. 
 

5. Het letterwinkeltje 
Opa Brom heeft een letterwinkeltje. Hij gaat op reis en zijn winkel is leeg!  
De kinderen doen een spel en zorgen er voor dat de winkel weer gevuld 
wordt!  
NB: Letterkennis is niet noodzakelijk voor deze workshop! 
 

6. Workshop naar eigen thema! 
De Muziekbank geeft scholen de mogelijkheid om een workshop aan te vragen 
die past binnen het thema van de groep. Vraag uiterlijk vier weken van te voren 
de workshop aan via het hierboven genoemde e-mailadres.  
Ook aan deze workshops, die speciaal op maat gemaakt worden, zijn geen  
kosten verbonden!  

 
 
 

 

Scholen kunnen zich 
aanmelden voor  

gratis workshops  
georganiseerd door de 
Muziekbank Overijssel 

 

 

Onderbouw: groep 1, 2 en 3 

    
 
 
 

verzorgt educatieve, muzikale workshops voor het basisonderwijs 
Aanmelden kan via: educatie@muziekbank.nl of 053-4361133 

       De Muziekbank Overijssel 

 

     Bezoek met je groep de Muziekbank! 
                                                 
        Workshops in  

        2014-2015                        
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          Elke groep is welkom bij de Muziekbank! We vragen per 10 kinderen                                        
    één  begeleider die ook actief deelneemt aan de workshop.      
          Groepsbezoeken zijn gratis. Mocht de groep toch niet  
                  kunnen komen, dan uiterlijk drie dagen 
      van te voren afmelden. Bij te laat  
                                     of niet afgezegde afspraken 
           wordt € 50,– in rekening  
                            gebracht.          

 
 
7. Dit heb je nog nooit gehoord! 
Muziek die je nog nooit hebt gehoord, de Muziekbank heeft er heel  
veel van! Hoe klinkt die muziek dan? Ga in tweetallen op ontdekking en 
maak ook nog een bijzonder muziekje met ons plingplong-apparaat. 
 

8. Ga je mee op reis? 
Tijdens deze workshop gaan de kinderen op reis. Ga je met de auto, bus of 
trein? Zie je daar de Chinese muur? Ga mee op reis langs alle stations en 
luister liedjes uit andere landen. Er is ook nog tijd voor een ‘muzikale  
vervoersknutsel’. 
 

9. Annie MG Schmidt 
We kennen al haar boeken maar Annie schreef ook vele liedjes. Ga mee 
terug in de tijd en beleef de liedjes! En als elk kind een schudinstrument 
heeft gemaakt, kan de workshop muzikaal worden afgesloten! 

10. Circus 
In het circus is er van alles te beleven: leeuwen, koorddansen, luid  
applaus? De kinderen gaan zelf op onderzoek uit en beleven het circus op 
een muzikale manier. Een zelfgemaakte clown zorgt voor een leuke  
afsluiting! 

 
11. Beestachtige workshop... 
Luister naar diermuziek en ontdek dat er veel verschillende ‘diermuziek’  
is geschreven. Van klassiek tot pop, in alle genres is diermuziek te  
vinden. Kom ook en neem de kinderen mee op ontdekking! 
 

12. Workshop naar eigen thema! 
De Muziekbank geeft scholen de mogelijkheid om een workshop aan te vragen 
die past binnen het thema van de groep. Vraag uiterlijk vier weken van te voren 
de workshop aan via het linksboven genoemde e-mailadres.  
Ook aan deze workshops, die speciaal op maat gemaakt worden, zijn geen  
kosten verbonden!  
 
 

  
De Muziekbank leent gratis 
boxen uit met cd’s en dvd’s 

op thema!  
Aan te vragen via: 

educatie@muziekbank.nl 

 

Middenbouw: groep 3, 4 en 5 
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13. Klassiek in popmuziek! 
In veel popliedjes zit ook klassieke muziek ’verstopt’. De kinderen  
gaan op ontdekkingstocht. Ons plingplong-apparaat staat klaar zodat er  
een eigen muziekje kan worden gecomponeerd!  
Een afwisselende workshop voor een groep die van uitdaging houdt. 

 
14. ‘Lekkere’ liedjes 
Er zijn veel ‘lekkere’ liedjes geschreven over eten of drinken. Misschien 
kennen de kinderen er al wel een paar? Tijdens deze workshop gaan ze  
ontdekken waar die liedjes over gaan. Er wordt een spel gedaan en er  
is vast nog tijd om een eigen cd-hoesje te ontwerpen. 
 

15. Welke taal? 
Bij de Muziekbank zijn er cd’s in veel verschillende talen. In tweetallen 
gaan de kinderen ervaren wat het met je doet als een lied in een andere 
taal is geschreven. Versier ook nog een etui met een zelfbedachte taal! 
 

16. Muzikale held?! 
Michael Jackson, One Direction of Mozart? Tijdens deze workshop gaan 
de kinderen op zoek naar hun eigen lievelingsmuziek. Als de workshop is 
afgelopen kunnen de kinderen met hun biebpas een aantal cd’s of dvd’s 
lenen. 
 
17. Musical 
Veel kinderen gaan een musical opvoeren. Maar wat is dat eigenlijk? De 
groep doet in tweetallen een spel om daar achter te komen. Ze luisteren 
en kijken naar veel verschillende musicals. Is er een opname van de eigen 
eindmusical? Die cd/dvd kan dan in het zelfgemaakte cd-hoesje! 
 

18. Workshop naar eigen thema! 
De Muziekbank geeft scholen de mogelijkheid om een workshop aan te vragen 
die past binnen het thema van de groep. Vraag uiterlijk vier weken van te voren 
de workshop aan via het eerder genoemde e-mailadres.  
Ook aan deze workshops ,die speciaal op maat gemaakt worden, zijn geen  
kosten verbonden!  

Aanvragen gaan op 
volgorde van 

binnenkomst. Het kan dus 
voorkomen dat een 

bepaalde periode al vol is! 

Bovenbouw: groep 6, 7 en 8 

 

       Eerste verdieping                                               
     in de centrale 
                 bibliotheek! 

          
                                Bezoekadres: Pijpenstraat 15 
                         7511 GM  Enschede 


