
“De kinderen (en wij) 
hebben een fantastische 
beleving gehad. De 
enorme inzet en het 
enthousiasme werken 
zeer inspirerend!”

- Vader van Mirthe

www.muziekraakt.nl

KINDERFEESTEN
WORKSHOPS  & PROJECTEN 
MUZIKALE PRESENTATIES
ONTWIKKELING OP MAAT



MUZIEKBELEVING VOOR KINDEREN
MuziekRaakt biedt de middelen voor muzikale activiteiten met kinderen, 
bij iedere gelegenheid. Van meerdaagse projecten, tot korte workshops. 
Inzetbaar van basisscholen, zorginstellingen en recreatieparken, tot op 
particuliere kinderfeesten! 

MUZIEKBELEVENISPAD (3 t/m 6 jaar)
Maak kennis met muziek. Speel met instrumenten, zing en geef als een 
dirigent echt leiding over het orkest! Speciaal geschikt voor kleuters!

IN THE SPOTLIGHT – RITMISCH ARTIEST
Ontwerp en straal in een muzikale voorstelling met gebruiksvoorwerpen.
Ervaar dat overal muziek in zit!
 
IN THE SPOTLIGHT - POPARTIEST
Start je fictieve popstercarrière en beleef de werkzaamheden van een 
popidool! Bedenk een artiestennaam en een logo, oefen het zingen en de 
presentatie, maak reclame en schitter op het podium!

MUZIEKVARIA
Beleef een mix van uitdagende muzikale spelactiviteiten, uit verschillende 
muzikale disciplines. Speel met onder andere ritmes, instrumenten en de 
stem.

VOICE-OVER
Maak je eigen filmverhaal en wordt de stem van bekende filmkarakters!

JE EIGEN ‘HIT’ - SINGER-SONGWRITER
Altijd al een eigen lied willen maken van de ene stukje tekst, of die leuke 
verzonnen melodie? Of heb je al liedjes geschreven en wil je als schrijver en 
artiest ontwikkelen? Met extra persoonlijke begeleiding bij het schrijfproces 
en het in- en aanvullen van de instrumentele begeleiding, biedt MuziekRaakt 
je de kans om een eigen ‘hit’ te maken! Ook het opnemen behoort tot de 
mogelijkheden!

THEMA SPECIALS
Leuke muzikale activiteiten, gekoppeld aan bijzondere gebeurtenissen. 
Bijvoorbeeld Moederdag, Sinterklaas, een seizoenswisseling, enz. Houd de 
informatie via de sociale media, website en nieuwsbrief in de gaten voor het 
actuele aanbod.

MUSICALS

IETS GEMIST?
Bent u geïnspireerd en zoekt u net datgene wat er niet tussen staat?
Kijk eens op de website, of neem gerust contact op, want mogelijkheden 
creëer je samen!


