KINDERFEESTJES
MUZIEKRAAKT
Muzikale workshops en spelactiviteiten voor kinderen van 3 t/m 13!
*Ook voor kinderen met bijzondere zorgbehoeften. Informeer naar de
mogelijkheden.
Muzikaal plezier kent geen instapeisen.
Muziek verbindt en hecht geen waarde aan de persoonlijke achtergrond.
Muziekbeleving is voor iedereen!
MUZIEKRAAKT MAAKT BIJZONDERE MUZIKALE ERVARINGEN MOGELIJK!
Droom jij van een carrière als popster? Wil je als dirigent leiding geven over een orkest en speel je
graag met instrumenten? Ontwerp en speel je mee in een muzikale act met gebruiksvoorwerpen, of
houd je gewoon van alles wat met muziek te maken heeft?
Succesvolle kinderfeest-workshops:
MuziekVaria (TIP!)
Leeftijd: 3 t/m 6 jaar Groepsgrootte: maximaal 10 Tijd: ± 1 uur
Maak kennis met muziek. Speel met instrumenten, zing en geef als een dirigent
echt leiding over het orkest! De kist vol muziekinstrumenten, daagt de kinderen uit
om samen te musiceren. Gerichte opdrachten, dagen de kinderen extra uit.
Speciaal geschikt voor kleuters!
Inclusief:
afwisselende muzikale spelletjes met muziekinstrumenten, bewegen en stemgebruik
Tarief:
€ 70,00 (exclusief reiskosten en BTW)
‘In the Spotlight – Rapartiest’
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar Groepsgrootte: maximaal 8
Tijd: ± 3 uur
Ontwikkel je ritmegevoel, gebruik je lichaam en je stem. Improviseer, leer
raptechnieken, schrijf een eigen rap en neem hem op! Geef een spetterende
eindshow met jullie eigen geschreven rap en ontvang je rap binnen een week op
een officiële cd!
Inclusief:
professionele apparatuur, muzikale spelactiviteiten, opname en 1 officiële cd (extra
cd’s € 3,00 per stuk)
Tarief:
€ 125,00 (exclusief reiskosten en BTW)

Inclusief:
Tarief:

‘In the Spotlight – Popartiest’ (POPULAIR!)
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar Groepsgrootte: maximaal 8
Tijd: ± 3 uur
Start je fictieve popstercarrière en beleef de werkzaamheden van een popidool!
Bedenk een artiestennaam en een logo, oefen het zingen, de choreografie en de
presentatie! Neem je eigen ‘hit’ op en schitter op het podium! Ontvang je eigen
opname binnen 1 week op een officiële cd!
professionele apparatuur, ‘popsterwerkzaamheden’, opname en 1 officiële cd (extra
cd’s € 3,00 per stuk)
€ 125,00 (exclusief reiskosten en BTW)

EEN KINDERFEEST OP EEN BIJZONDERE LOCATIE?
Bekijk hier onze samenwerking met ‘Hof van Bussloo’
MEER MOGELIJKHEDEN?
Bekijk hier ons ‘Project en workshopoverzicht’!
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KINDERFEESTJES
ONTWERP OP MAAT:
Heb je speciale ideeën, of wensen? Wij ontwerpen een muzikale beleving speciaal voor jou, op maat!
LOCATIE:

De workshops worden aan huis gegeven.
Het aanbod is landelijk; MuziekRaakt werkt vanuit Apeldoorn.

Kijk voor meer suggesties en informatie op de website, stuur gerust een email of volg MuziekRaakt!
Website:
http://www.muziekraakt.nl
Email:
haiko@muziekraakt.nl
Facebook:
www.facebook.com/MuziekRaakt
Twitter:
@MuziekRaakt
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