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MUZIEKPROJECTEN BASISSCHOLEN

Voor u ligt de brochure van muziekschool Médèz. Médèz is
de muziekschool van de gemeente Sint-Michielsgestel.
De brochure bevat enkele kortlopende cursussen op het
gebied van zang, dans en muziek. Deze projecten worden
uitgevoerd tijdens schooltijd onder leiding van een
professionele docent van onze muziekschool.
Bij elk project is maatwerk mogelijk, waarbij we graag
inspelen op de wensen van uw school! Als uw school
bijvoorbeeld met een thema werkt, kunnen we de
muziekprojecten daar op aanpassen.
Dankzij een subsidie van de gemeente Sint-Michielsgestel
kunnen we de workshops voor een zeer aantrekkelijk
bedrag aanbieden!
Hebt u belangstelling voor één van de projecten of hebt u
behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met
onze coördinator Bart Coolen via info@medez.nl of
06 533 86 113.

Tijdens de muziekprojecten werken
we aan het versterken van de volgende
competenties:
Onderzoeken
De leerling kan vanuit een vraag zichzelf
en zijn omgeving leren kennen.

Médèz is de muziekschool van Sint-Michielsgestel,
Berlicum, Den Dungen en Gemonde
Onze missie
Het ontwikkelen van muzikaal-, dans- en zangtalent bij
jeugd en volwassenen in de gemeente Sint-Michielsgestel:
dat is onze belangrijkste missie. Daardoor verstevigen we
ook de basis onder verenigingen en andere groepen die
samen musiceren, dansen en zingen.

Creëren
De leerling kan op eigen wijze vormgeven
aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding
en kennis
Reﬂecteren
De leerling kan terugkijken op de
eigen ervaring, deze interpreteren
en er betekenis aan geven.

Onze visie
In onze visie is muziek een belangrijk cement voor de lokale
gemeenschap. Muziek verbindt! Goed onderwijs is dan een
belangrijke voorwaarde. Hoe vroeger kinderen in aanraking
komen met muziek, dans en zang, hoe groter de kans is dat
zij hun talenten daarin ontdekken en ontwikkelen. En daar
vaak hun leven lang plezier aan beleven. Door verbindingen
te leggen met andere organisaties kunnen we in onze ogen
veel bereiken, ook in tijden dat de bomen niet meer tot de
hemel groeien. Daarom werkt Médèz nauw samen met de
gemeente, met de gemeenschapshuizen, met scholen, met
(muziek)verenigingen en met professionele docenten.

Groep 1 en 2 - Workshop Zingen
Groep 3 Workshop Slagwerk
Groep 4 Workshop Strijken (viool)
Groep 5 Workshop Blazen (windkracht-6)
Groep 6 Workshop Rappen
Groep 7 Workshop Musical/theater
Groep 8 Workshop Gitaar & Piano

Samen zingen is gezond! Het zorgt voor ontspanning, je
gebruikt je lichaam en in groepsverband zorgt het voor
saamhorigheid. Het mooie aan zingen is dat iedereen het in
zekere zin kan leren!
De Workshop Zingen bestaat uit 4 lessen van 30 minuten
en een afsluitend optreden. De workshop is bedoeld voor
leerlingen uit de groepen 1 en 2. De muziekdocent van
Médèz laat op enthousiaste wijze de groep kennismaken
met diverse facetten van zingen. De lessen worden
afgesloten met een slotuitvoering voor medeleerlingen en
eventueel ouders (in overleg met de school). Hierbij laten
de leerlingen zien wat ze in de deze 4 weken hebben geleerd. De workshop kan het hele jaar door worden
georganiseerd. Van de school wordt een bijdrage gevraagd
van 100 euro per groep en het organiseren van het
slotoptreden (optioneel).

WORKSHOP ZINGEN

Tijdens de workshop slagwerk maken de leerlingen uit groep
3 kennis met percussie in de breedste zin van het woord.
De leerlingen proberen meerdere instrumenten uit en gaan
een eigen slagwerkstuk uitwerken.
Muziekschool Medez werkt voor de workshop slagwerk
samen met de slagwerkscholen Rhythm Impact en Beatit.
De docent laat zien wat je met elk instrument kan doen.
De leerlingen leren eerst enkele basistechnieken en
ritmische thema’s, waar ze direct mee aan de slag kunnen.
Ter afsluiting voeren de leerlingen het muziekstuk
natuurlijk op! De workshop bestaat uit 4 lessen van 45
minuten. De kosten bedragen 150 euro per groep.

WORKSHOP SLAGWERK

De workshop ‘strijken’ is bedoeld voor kinderen uit de
groep 4. De docent laat de kinderen op enthousiaste wijze
kennismaken met de viool. In 4 lessen van 45 minuten gaat de
groep op een interactieve wijze aan de slag met speciale
kinderviolen.
De kinderen komen dus zelf actief aan bod: ze spelen op de
viool. Het spelen op de viool wordt aangevuld met het
spelen op de slagwerkinstrumentjes. Zo ervaren de kinderen
hoe het is om samen muziek te maken. De lessen kunnen
worden afgesloten met een korte presentatie voor belangstellenden (in overleg met school). In deze slotuitvoering
laten de kinderen horen wat ze in de 4 weken hebben
geleerd. Van de school wordt een bijdrage gevraagd van 150
euro per groep.

WORKSHOP STRIJKEN

Windkracht-6 is een leuk en actief muziekproject voor
leerlingen uit de groep 5. Een muziekdocent van Médèz laat
de groep op enthousiaste wijze kennismaken met diverse
blaasinstrumenten zoals trompet, klarinet en saxofoon. Ook
slagwerk komt aan bod.
In de lessen gaat de groep op interactieve wijze aan de slag
met diverse instrumenten. De klank en speelwijze van deze
instrumenten wordt uitgelegd op het instrument zelf, maar
ook met behulp van digitaal beeldmateriaal. De groep
studeert samen een liedjes in en probeert de instrumenten
uit. De lessen worden afgesloten met een slotconcert op
een centrale locatie (georganiseerd door de muziekvereniging). Hierbij laten de leerlingen zien wat ze hebben
geleerd. De planning van de lessen gaat in overleg tussen
school, muziekschool en muziekverenigingen. Van de school
wordt een bijdrage gevraagd van 150 euro per groep.

WINDKRACHT 6

Rap (rhythm and poetry) is de kunst van het vertellen in ritme
en rijm. In ieder kind schuilen mooie verhalen en onze
rapworkshop biedt handvatten om deze op papier te zetten
en op te voeren. Het ritme wordt bepaald door de beat. Op de
maten van de muziek fabriceren de kinderen hun eigen ’ﬂow’
door te puzzelen met lettergrepen en rijmwoorden.
De rap workshop is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam!
De kinderen leren hun tekst op een dynamische manier te
presenteren. Een goede oefening voor je ritmegevoel en een
manier om wat over jezelf te vertellen. De lessen worden
gegeven door een professionele rapper. Per groep wordt
een bijdrage van de school gevraagd van 150 euro.
Het project kan worden afgesloten met een korte
presentatie.

WORKSHOP RAPPEN

Bij de workshop Musical kinderen kennis met alle aspecten
van musical en theater. We gaan dansen, zingen en acteren.
De kinderen leren bijvoorbeeld om te zingen en tegelijkertijd
zelfbedachte bewegingen uit te voeren. Het project is bedoeld
voor kinderen uit groep 7. Maatwerk is mogelijk!
In 4 lessen van 45 minuten leren de kinderen de basisbeginselen van zingen, bewegen en acteren. Zo leren de
kinderen verschillende emoties uit te beelden en te herkenherken
nen. We gaan enkele eenvoudige scènes naspelen met
allerlei dieren in de hoofdrol. Een leeuw uitbeelden vraagt
bijvoorbeeld een heel andere aanpak dan een konijntje...
De lessen worden gegeven door een musicaldocent van
Médèz. Per groep wordt een bijdrage van de school
gevraagd van 150 euro. Het project kan worden afgesloten
met een korte presentatie.

WORKSHOP MUSICAL

Bij Popkracht maken de kinderen uit groep 8 kennis met het
spelen in een band. Aan de hand van een bekende popsong
leren de kinderen ritmes spelen op een gitaar of keyboard.
Indien mogelijk is dit nog uit te breiden met slagwerk. Door de
begeleiding van ervaren professionele popmuzikanten leer je
muziek maken door samen te werken als een echte band!
Popkracht bestaat uit 4 lessen van 45 minuten en kan
worden afgesloten met een korte presentatie. De lessen
worden gegeven door professionele docenten waarbij de
groep in twee of drie delen wordt gesplitst. Van de school
wordt een bijdrage gevraagd van 250 euro per groep. Ook
zijn aparte (les)lokalen voor de groepen nodig.

POPKRACHT

Muziekschool Médèz
info: Bart Coolen
info@medez.nl
www.medez.nl
06 533 86 113

