Een selectie van de ervaringsdeskundigen en referenties:
Lieke van der Paalen (Kids College Apeldoorn)
Jan-Marten Rottiné (Vader Mirthe)
Karin Homminga (Moeder Sanne)
Henry Muldrow (Stichting Culturele Droomwevers)
Margreet Baarslag (zangdocent en partner docent)
Esther Schrijver (Cultuur Wijzer Apeldoorn)
Rogier Lubbers (Kinderliedjestheater 'Broodje Aap')
PCBS De Kring
KBS De Schakel
PCBS De Rank
Camping De Wildhoeve
Een greep uit de aanbevelingen:
Henry Muldrow
Artistiek leider, Stichting Culturele Droomwevers
Haiko Fertig worked for Droomwevers in 2012.
He sang one of our songs and recorded one of our educative raps for children.
His professional character created an attractive work atmosphere. He’s very
attentive to details and deadlines. Haiko’s collaboration has been greatly
appreciated and we look forward to working with and collaborating with him
again!
We highly recommend him for any music or vocal / voiceover work.
Lieke van der Palen
Projectcoördinator Kids College Apeldoorn
Haiko was gastdocent bij Kids College Apeldoorn. Samen met onze leerlingen
heeft hij achtergrondmuziek gemaakt bij een film, die we een week daarvoor
hadden opgenomen.
Hij heeft erg goed gewerkt met onze kinderen. Was goed voorbereid, had de
knowhow en wist hoe hij de kinderen moest bereiken en raken.
Het samenwerken met Haiko ging dan ook goed. De kinderen waren enthousiast
en actief gedurende de hele middag.
Bedankt Haiko, voor een les vol inspiratie, muziek en plezier! Je hebt het
fantastisch gedaan! We hopen je vaker te zien bij Kids College Apeldoorn!
Annemieke Wools
Leerkracht en Cultuurcoördinator KBS De Schakel
In de evaluatie van het cultuurprogramma is benoemd dat je workshops erg leuk
en inspirerend waren. Dit kwam vanuit de leerkrachten, maar ook de kinderen
waren enthousiast.
Je workshops waren zeker voor herhaling vatbaar vond eenieder!

* Kijkt u ook eens op LinkedIn bij de referenties en onderschreven vaardigheden,
op Facebook voor foto’s en nieuws, kom eens persoonlijk kennismaken (zie data
op website), of beleef MuziekRaakt!
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