
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen gaan met behulp van allerlei 

afval instrumenten maken. Daarna leren ze 

een liedje die ze  gezamenlijk kunnen laten 

horen (bijvoorbeeld aan hun ouders). De 

leerlingen leren op een leuke en muzikale 

manier wat recycling is.  

Geschikt voor groep 3 t/m  6 

 

Workshop Afvalmuziek 

In deze workshop maken de leerlingen een 

eigen nummer met infrarood apparaatjes, 

samplers, keyboards en drumpads.  Er zijn 

instrumenten die je niet eens hoeft aan te 

raken! Tegelijkertijd wordt een tekst gemaakt 

die ze kunnen rappen of zingen. Aan het eind 

van de workshop zijn er twee coole nummers 

ontstaan. Geschikt voor groep 3 t/m 8 

 

Workshop Airdrumming 

Een boomwhacker is een percussie-instrument. Het zijn 

meerkleurige, holle, plastic buizen die ten opzichte van 

elkaar harmonisch gestemd zijn. Het instrument wordt 

bespeeld door hem tegen een andere boomwhacker, tegen 

het lichaam of tegen een ander voorwerp te slaan. In de 

workshop vormen de leerlingen een orkest door met 

boomwhackers te spelen. Samen met de workshopleider 

werken ze aan een goed ritmisch stuk.  

Geschikt voor groep 3 t/m 8 

 

Workshop Boomwhackers 
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In deze workshop maken de leerlingen 

kennis met Braziliaanse  instrumenten als 

surdo, tambourims, agogo en ganza. Met 

behulp van deze percussie-instrumenten 

wordt er gewerkt aan ritmes, breaks en 

uiteraard samenspel.  

Geschikt voor groep 3 t/m 8 

Workshop Braziliaanse Samba 

Kinderen maken op speelse wijze  kennis met de 

diversiteit van muziek.  Ze leren om gebruik te 

maken van de expressie mogelijkheden van lichaam 

en stem, waardoor ze optimaal plezier beleven aan 

zingen, dansen en het bespelen van een instrument. 

Geschikt voor groep 1 t/m 3 

Workshop De Liedjestovenaar 

In deze workshop staat de muziekmethode 

Klats! centraal waarin 8 inspirerende 

improvisatiesessies rondom muziek helder 

staan beschreven. De workshopleider zal een 

aantal liedjes en opdrachten uit de methode 

behandelen, waarna u en uw leerlingen nog 

weken met muzikale vorming bezig kunnen 

zijn. Geschikt voor groep 4 t/m 6 

Workshop Klats! 

Ompi Boeboe is de jager van het dorp, maar hij droomt 

ervan om muzikant te worden. Hoe vertelt hij dit zijn 

dorpsgenoten? Alle instrumenten staan voor geluiden die 

in het verhaal voorkomen. De kinderen doen actief mee in 

dit spannende verhaal. Geschikt voor groep 1 t/m 5 

Ompi Boeboe’s workshop 
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