
 

Uitnodiging Studiedag Muzische Vorming  
 

14-10-2017  OC De Hazelaar,  Merellaan 17 te , Hasselt (BE) 

Vanaf 9u00 
Administratie  

Kennismaken en ideeën uitwisselen bij een kopje koffie 

10u00 – 12u00 
MUZIEK SPELENDERWIJS EN SPELENDERWIJS MUZIEK 

Cees van Loon en Gerard van Ommeren 

UKELELE 

Marleen Van Aken 

12u00 – 13u00 LUNCH 

13u00 - 14u30 
DOEWAP, LIEDJES VOOR DE BASISSCHOOL  

Mirjam de Wit 

BEELDENDE CREATIES,  PEUTERS EN KLEUTERS 

JACQUELINE NOUWEN 

14u30 – 14u45 PAUZE 

14u45-16u00 
5 x 7 en 7 x 5 LIEDJES VOOR JONGE KINDEREN 

Marleen Van Aken 

BEELDENDE CREATIES,  LAGERE SCHOOL 

JACQUELINE NOUWEN 

16u00 -16u15 AFSLUITING 

Stel zelf je programma samen, de deelnamekosten worden berekend naargelang je keuze (zie programma). 

Zin om mee te doen?  Geef dan je naam, adres en telefoonnummer op via info@deblokkendoosvzw.be 

Indien je géén antwoord krijgt binnen 24 uur is je mail waarschijnlijk niet aangekomen,  

probeer dan nog eens opnieuw…    

Na jouw inschrijving mailen we een kostennota. 

Wil je graag op de hoogte blijven? Bezoek dan regelmatig onze website en schrijf je in voor de nieuwsbrief. 

Telefoonnummer voor dringende vragen 0487 78 63 22 



 

 

PARTNERS 
www.koorenstem.be 

www.cettiacetti.com 

www.deblokkendoosvzw.be 

www.muzikalevorming.nl 

www.ceesengerard.nl 

www.wildeganzen.nl 

MUZIEK SPELENDERWIJS en SPELENDERWIJS MUZIEK     

Cees van Loon en Gerard van Ommeren 

Cees en Gerard vormen al meer dan 30 jaar een muzikaal team met 

veel workshopervaring in binnen - en buitenland.  Hun didactische 

aanpak wordt overal enthousiast onthaald.  

Tijdens deze workshop laten zij ons kennis maken met enkele items 

uit hun boek: “Muziek…..Spelenderwijs”.  Daarnaast worden een 

aantal  nieuwe verrassende ideeën behandeld die niet in het boek 

staan.    

In deze workshop komen “Muziek en Beweging” en “Werken met Orff- 

instrumenten en alternatieve instrumenten” aan bod. Met gebruik van 

toegankelijke partituren spelen we mee met bestaande muziek. 

 

De uitgewerkte voorbeelden worden stap voor stap uitgelegd zodat je 

ze meteen in je klas kan uitproberen.  Je leerlingen zullen er van 

genieten!   

 

DEELNAMEKOSTEN: € 40,00  boek + 2 cd’s inbegrepen.  

Doelgroep: basisschoolleraren, muziekdocenten/studenten....  

 

Vrij aan te kopen: USB-sticks (± € 7,50) met 16 uitgewerkte lessen. 

DOEWAP #4 
Mirjam de Wit (Koor&Stem) 

In Doewap #4 vind je nieuw liedrepertoire voor een jaar zingen in de 

klas: Mirjam de Wit (docente van de sessie) schreef een leuk 

kleurenlied Appelblauw zeegroen , Sebastiaan Van Steenberge een 

dromerig stukje over een vlieger en met Ludo Claesen komen we in 

carnavalssferen. Het eenvoudige Afrikaanse volksliedje Funga alafia 

uit Nigeria is een meezinger die het hele jaar door werkt, zo ook het 

swingende Verliefd van Hans Primusz. Jan Coeck schreef een liedje 

dat je zowel aan het eind van aan het begin van het schooljaar kan 

gebruiken. Zeer bruikbaar materiaal. Voorkennis is niet vereist, noten 

lezen overbodig en een stem al Adèle hoef je ook niet te hebben. 

Gewoon ontspannen zingen.   

 

DEELNAMEKOSTEN: € 35 De code om 7 mp3's van liedjes met de 

partituren en didactische tips te downloaden INBEGREPEN 

Doelgroep: leraren van de basisschool, jeugdmuziekschool  

5 x 7 en 7 x 5 
Marleen Van Aken 

De eenvoudige liedjes uit 5 x 7 worden al 

jaren enthousiast onthaald door kleuters 

en hun leidsters. Daarom besloten we om  

het boekje te herdrukken met een 

uitbreiding naar 5 x 7 en 7 x 5.   

Naast de DANS, THEMA, SPROOKJES, 

SPEL en WINTER vind je liedjes 

gegroepeerd rond AARDE, ZINTUIGEN, 

GEVOELENS,  MUZIEK,  DIEREN   

TALENTEN en SPEEL JE MEE? 

Tijdens de workshop zingen we een reeks 

liedjes waarmee je meteen aan de slag kan. 

Met dansjes, poppenspel, rekenspelletjes 

en eenvoudig materiaal kunnen we de 

kinderen blijvend boeien en genieten van 

samenzang. 

 

DEELNAMEKOSTEN: € 40:  
Het gloednieuwe boek en de 2 cd’s  zijn 
inbegrepen. 
Doelgroep: kleuterleiders +1
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 lj 

UKELELE - Marleen Van AKen 

De ukelele heeft maar 4 snaren. Dit maakt het spelen een stuk gemakkelijker dan op een 
gitaar. Maar als begeleidingsinstrument in de klas voldoet dit instrumentje zeker! 
Met enkele akkoorden kan je al heel wat kinderliedjes begeleiden. Tijdens deze workshop 
worden een aantal akkoorden geleerd en ingeoefend. Er wordt meteen een liedje bij 
gezongen zodat je het meteen in de praktijk kan toepassen. 
 
DEELNAMEKOSTEN: € 120: Baritonukelele en syllabus inbegrepen) 

Doelgroep: alle geïnteresseerden 

BEELDENDE CREATIES – Jacqueline Nouwen 

Geen laptop of tablet, geen muis of touch-screen..... Maar wel voeling met natuurlijke 
materialen. Jacqueline leert ons enkele eenvoudige technieken met verrassende 
resultaten .... Met vrijwel kosteloze materialen modelleren we leuke wezentjes uit papier-
maché.  Kinderen van klein tot groot kunnen zich uitleven en hun fantasie de vrije loop 
laten.     

DEELNAMEKOSTEN: € 20,00 - Doelgroep: alle geïnteresseerden 


