
Muziek, de ziel van de film. Beleef het bij de Notenvloot! 

 

Binnenkort komt u bij ons op bezoek met uw groep 5-6, en wij hebben er veel zin in! Het 

interactieve muziekprogramma begint om 8:45 uur en eindigt om 10:15 uur.  

Als u bent ingedeeld bij de 2e groep, dan start deze om 10:30 uur en eindigt om 12:00 uur. 

Zorg ervoor dat u op tijd bent in het Cultuurcentrum aan de Dirk Boutsstraat 36..  

 

 

IVM CORONA: OUDERS MOGEN DIT JAAR NIET MEE HET GEBOUW IN.  

Het gebouw heeft helaas geen wachtruimte. Wacht bij slecht weer in de auto! 

Voor het gebouw is parkeerruimte voor auto’s, en naast het gebouw is ruimte om (als u met 

de fiets komt) de fietsen te plaatsen.  

Wat gaat er gebeuren:  

• De kinderen komen binnen en hangen de jassen en tassen op de aanwezige kapstok. 

• Ze worden gelijk muzikaal onthaald en het programma start gelijk! 

• Zorg ervoor dat de kinderen het liedje kunnen zingen en de bodyclap hebben gedaan.  

• In de zaal staan de stoelen klaar en hierop kunt u gaan zitten. Op deze stoelen liggen 

gekleurde bandjes/elastiekjes en deze moeten de kinderen om de pols te doen. Op 

deze manier verdelen wij de kinderen in groepjes waarmee ze die ochtend de 

workshops gaan doen.  

• Na een actief introductieconcertje vertellen we kort wat de kinderen gaan beleven en 

daarna gaan de kinderen naar de verschillende workshops toe. De muziekdocent 

heeft een gekleurde band om die correspondeert met de kleur van het polsbandje. 

Alle ruimte’s zijn genummerd van 1 tot en met 5. De kinderen gaan met de 



muziekdocent en begeleiding van school mee naar de ruimte. Hier staat alles klaar 

voor de workshop.  

• Na 12 minuten eindigt de workshop en gaan de kinderen met hun begeleiders naar 

de volgende ruimte. We draaien hierbij met de klok mee. Stel een groep begint bij 

lokaal 4, dan is de volgende workshop in lokaal 5, daarna lokaal 1, etcetc. 

• Na de laatste workshop gaan we allemaal weer terug naar de grote zaal en sluiten we 

de ochtend af. De kinderen krijgen allemaal een folder mee.  

• In de folder staat informatie over: de verschillende muziekdocenten, 

huurinstrumenten, waarom muziek zo belangrijk is, de verschillende orkesten en 

verenigingen in de stad die een jeugdopleiding hebben en het Jeugd Cultuurfonds! 

Voor alle kinderen is er mogelijkheid om muziekles te volgen! Vraag de cultuurcoach 

hierna! 

• Foto’s die gemaakt worden tijdens de voorstelling mailen naar 

wzoethout@gmail.com 

• Voor overige instrumentaal docenten: www.kunstkade.nl. 

• Voor overige vragen:  

• Namens de Notenvloot: 

W. Zoethout 06 40172722 

wzoethout@gmail.com 

www.zoethoutenzo.nl  

 

 

 

 

 

http://www.kunstkade.nl/
http://www.zoethoutenzo.nl/

