
Waar gaat jouw muziek over? 

Kies een onderwerp of gevoel. 

Bijvoorbeeld familie, verdriet 

hebben, je huisdier, opgewekt 

zijn of iets anders waar jouw 

muziek over gaat.

Bekijk de video van Marleen 

om te ontdekken wat muziek je, 

zonder woorden, kan vertellen.

DEEL JE VIDEOCLIP met ons via de website 
en één van de musici stuurt zo snel mogelijk 
een muzikale high five terug! 
Heb je vragen over het delen van je video of lukt 
het niet? Neem contact op met Maud Broeksteeg 
via highfivemusic@philharmoniezuidnederland.nl, 
zij kan je helpen.

Bekijk de video van Mark. Bedenk voor wie je de muziek 
gaat maken. Wie wil jij een muzikale high-five geven? Denk aan je opa, oma, juf, meester, 
buurman, buurvrouw of je beste vriend. Maar je mag het natuurlijk ook gewoon voor jezelf maken.

Bedenk waarmee je muziek 
gaat maken. Je hebt namelijk niet 

persé een muziekinstrument nodig 

om muziek te maken. Han laat je in 

zijn video zien hoe je zonder 

muziekinstrument tóch muziek 

kan maken.

Hoe gaat jouw muziek klinken? 

Bekijk de video van Angela om 

te zien op welke manieren je iets 

kan zeggen met muziek.

Tik, zing, rap, neurie, fluit of speel 

je muziek. Oefen een paar keer. 

Neem nu je video op. 
Vertel in de video: 
• hoe je heet
• je leeftijd
• waar je muziek over gaat
• van welk instrument uit het orkest 

je reactie wilt. 
Let op: je video mag in totaal 
maximaal 1,5 minuut duren. 
Tip: Schrijf van tevoren op 
wat je gaat vertellen.

Bedenk welke 
muziekstijl je mooi 

vindt en welke past 

bij jouw onderwerp 

of gevoel. Kijk naar de 

video van Wouter om 

inspiratie op te doen. 

DOE MEE 

     MET DE HIGH FIVE! MUSIC

Let bij het filmen op het volgende:
• Zorg dat je ‘liggend’ filmt.
• Ben je goed te zien in beeld? 
• Sta je goed in het licht?
• Kunnen we je goed horen?

!

>> video van Angela

>> video van Wouter

>> video van Han
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>>video van Marleen

mailto:highfivemusic%40philharmoniezuidnederland.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=5GR4jb5EpMc&feature=youtu.be
https://youtu.be/V9Dcn2Yo3e0
https://www.youtube.com/watch?v=wyOlFrwiDDM&feature=youtu.be
https://youtu.be/mQcm0oCYAlY
https://www.youtube.com/watch?v=qU98tO13D_c&feature=youtu.be

