MUZIEKRAAKT PROJECTOVERZICHT

INLEIDING
Muzikale activiteiten zijn voor iedereen!
De waarde van muzikale activiteiten met bijzondere doelgroepen, wordt vaak door de directe- en
bijzondere reacties al onderstreept. Het ontwapenende karakter van muziek, kan mensen doen
ontspannen en loskomen. Niet voor niets wordt muziek ook therapeutisch ingezet.
Muziek is inspirerend, emotie, verbindend, maakt mensen los en heeft nog veel meer waardevolle
invloeden op de mens.
Samenwerking:
De activiteiten van MuziekRaakt, worden ontwikkeld in samenwerking met diverse professionals
uit de zorgsector en het onderwijs. Bovendien wordt door middel van collegiale consultatie,
zelfstudie en opleiding, continue gewerkt aan professionalisering.

DE PROJECTEN
In dit overzicht vindt u de meest ingezette muziekprojecten en basisinformatie betreffende de
handreikingen. Omdat de zorgbehoeften kunnen verschillen, heeft MuziekRaakt een algemeen
aanbod samengesteld. Deze kunnen naar wens, op maat worden aangepast.
* De belangrijke ontwikkelingsgebieden geven een selectie van de veelheid aan
ontwikkelingsinvloeden van de muzikale belevingen.
Bovendien biedt MuziekRaakt handreikingen voor werknemers in de zorg, om ten alle tijden vorm
te kunnen geven aan eenvoudige, muzikale activiteiten!
In de ontwikkeling en uitvoering wordt rekening gehouden met-, en ingespeeld op prikkels en de
belevingswereld. Het plezier van de beleving staat voorop!
Tarieven:
MuziekRaakt hanteert in de meeste gevallen een standaardtarief van € 35,00 p.u. voor losse
workshops, tenzij anders vermeld. Projectprijzen, muziekshows, begeleidingstrajecten en
dergelijke, kunnen hiervan afwijken.
Meer:
Hebt u interesse en ontvangt u graag een offerte, meer informatie, of wilt u juist datgene wat er
niet tussen staat? Neem gerust contact op, want mogelijkheden creëren we samen!
Ook een vrijblijvend kennismakingsgesprek behoort tot de mogelijkheden.
Stuur uw email naar: haiko@muziekraakt.nl
Ik wens u veel muzikale inspiratie en begroet u graag bij MuziekRaakt.
Haiko Fertig
Eigenaar/initiatiefnemer MuziekRaakt
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MUZIEKRAAKT PROJECTOVERZICHT
MUZIEKPROJECTEN
ZINGBELEVING
Stem- en zangactiviteiten.
Dit zit er sowieso in:
Belangrijke ontwikkelingsgebieden:
- Met instrumentale- en cd begeleiding
- Luistervaardigheid
- Stembeleving
- Sociaal-emotionele groei
- Samenzang
- Psychomotorische ontwikkeling
- Beweging op muziek
- Eigen lichaam en stemgeluid ontdekken

Tijdvak:
- 30 minuten

Dit zit er sowieso in:
- Bewegingspel
- Instrumentatie
- Luisteroefeningen
- Samenspel
- Presentatie

‘GELUIDEN ONTDEKKINGSTOCHT’
Omdat overal muziek in zit!
Belangrijke ontwikkelingsgebieden:
- Ontwikkeling van ritmegevoel
- Sociaal-emotionele groei
- Psychomotorische ontwikkeling
- Creatief denken
- Muzikale kennis, interesse en vaardigheden

Tijdvak:
- 30 minuten
MUZIEKBELEVENIS (jongere kinderen)
Maak kennis met muziek. Speel met instrumenten, zing en geef als een dirigent echt leiding over
het orkest!
Dit zit er sowieso in:
Belangrijke ontwikkelingsgebieden:
- Zingen en stemspelletjes
- Muzikale kennis, interesse en vaardigheden
- Spelen met muziekinstrumenten
- Gericht luisteren en concentratie
- Luisterspelletjes
- Sociaal-emotionele groei
- Verbanden met de leefwereld
- Persoonlijke manifestatie in een groep
Tijdvak:
- Vanaf 30 minuten workshopbeleving, tot
wekelijkse muziekbeleving.
THEMA SPECIALS
Leuke muzikale activiteiten, gekoppeld aan bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld Moederdag,
Sinterklaas, een seizoenswisseling, enz.
Dit zit er sowieso in:
Belangrijke ontwikkelingsgebieden:
- Liedjes zingen
- Sociaal-emotionele groei
- Beleving van thema muziek, met passende
- Achtergrondkennis over een thema
activiteiten
- Creatief denken
- Beweging
- Luisteren en bewegen op muziek
Tijdvak:
- 30 minuten
MUZIEKVARIA (oudere kinderen)
Beleef een mix van uitdagende muzikale spelactiviteiten, uit verschillende muzikale disciplines.
Dit zit er sowieso in:
Belangrijke ontwikkelingsgebieden:
- Ritmiek
- Muzikale kennis, interesse en vaardigheden
- Bewegingsspelen
- Sociaal-emotionele groei
- Stembeleving
- Persoonlijke manifestatie in een groep
- Instrumentatie
- Gericht luisteren en concentratie
Tijdvak:
- Vanaf 30 minuten workshopbeleving, tot
wekelijkse muziekbeleving.
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MUZIEKRAAKT PROJECTOVERZICHT
EXTRA VERRIJKINGEN
METHODE SPEL (handreiking)

Aan de hand van een levensgroot kaartspel, verschillende muzikale elementen beleven.
Dit zit er sowieso in:
- Gevarieerde stemspelletjes
- Fysieke uitdagingen
- Muziek theorie
- Spelen met instrumenten
- Luisteroefeningen
- Emoties en beleving
- Verbanden met de belevingswereld
Doel:
- Meer inzet van muzikale activiteiten tijdens
bijvoorbeeld vrije kwartiertjes, of als opening
van de dag.

Belangrijke ontwikkelingsgebieden:
- Creatief denken
- Muzikale kennis, interesse en vaardigheden
- Concentratie vaardigheden
- Positief stimuleren van ontwikkelingsgebieden

Tijdvak:
- Gemiddeld 20 minuten per leselement

Meer:
Muzikale shows vol interactie, geluiden, liedjes waar je niet op kan blijven stil
zitten! - Kinderliedjestheater ‘Broodje Aap’
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