muziek voor je leerlingen
schooljaar 2022–2023

WIE ZIJN WIJ?
De philharmonie zuidnederland is een
symfonieorkest met meer dan honderd
professionele musici: strijkers, hout-, koperblazers en slagwerkers. Muziek van bekende
componisten als Mozart, Beethoven of
Tsjaikovski spelen we net zo graag als
muziek van componisten van nu. Vaak geven
we concerten in een gewone concertzaal
en soms zijn we op bijzondere locaties te
vinden waar je onze muziek op een heel
andere manier kunt beleven. Ook geeft
philharmonie zuidnederland elk seizoen
concerten rond feesten als kerst, carnaval
en pasen. Voor het primair en voortgezet
onderwijs heeft philharmonie zuidnederland
een uitgebreid educatief programma.

Heb je vragen of is er op school een speciale gelegenheid
waarvoor we een bestaand project moeten aanpassen?
Heeft je school een (te) klein aantal leerlingen, maar wil je
toch een project afnemen? We helpen je graag verder!

Voor meer informatie over het orkest zie:
www.philharmoniezuidnederland.nl

VESTIGING MAASTRICHT

Adeline van Campen
Maud Broeksteeg
Wilma Hollanders
Linda Jans
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of stuur een mail naar:
educatie@philharmoniezuidnederland.nl

POSTADRES

philharmonie zuidnederland
Postbus 230, 5600 AE Eindhoven

VESTIGING EINDHOVEN

Jan van Lieshoutstraat 5, 5611 EE Eindhoven

Statenstraat 5, 6211 TB Maastricht

REDACTIE

MET SPECIALE DANK AAN

Adeline van Campen, Marieke de Brouwer

Vrienden van philharmonie zuidnederland

VORMGEVING

MET DANK AAN

Ministerie OCW | Provincie Brabant | Provincie Limburg |
Gemeente Maastricht | Cultuur Eindhoven | Elisabeth
Strouven Stichting | Stichting Henri Hermans | Stichting
Kanunnik Salden Nieuwenhof | Sint Clemens Stichting |
Triodos Foundation | Janivo Stichting | Stichting Dames
Spoorenberg | Kunstloc Brabant | Prins Bernhard Cultuurfondsen Brabant en Limburg | VSB Fonds | Wiertz
Foundation | Jacobs Travel

Studio Nieuwhof, Eindhoven

FOTOGRAFIE

Simon van Boxtel
Wannes Cré
Erwin Penners

VOLG ONS OP

WAAR WE SAMEN AAN WERKEN
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Meer informatie en inschrijven www.philharmoniezuidnederland.nl/primaironderwijs
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WIJ ONTMOETEN JE IN DE CONCERTZAAL OF IN HET THEATER
niet fluiten?

Kun je met

Tot ziens bij één van onze voorstellingen!
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Groep 5-6-7

EXPEDITIE ORKEST LIVE

Groep 7-8

lees meer op www.philharmoniezuidnederland.nl/primaironderwijs

RHYTHMIX
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of slagwerker?

Kan dit niet kleiner?

Adeline van Campen, Maud Broeksteeg, Wilma Hollanders, Linda Jans
Team Educatie philharmonie zuidnederland
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We gaan op expeditie, durf jij het aan? Met de kennis uit de video’s van Expeditie
Orkest gaan de jonge onderzoekers nu live met het orkest op reis. Bestemming?
Onbekend. Je bent er nog niet als je weet hoe de instrumenten werken. Mag
iedereen altijd meedoen, verstaan de instrumenten elkaar wel of spreken ze elk
een heel andere taal?

tro

Muziek raakt ons recht in het hart. Het brengt plezier, oogst verwondering,
geeft troost. Drukt uit waar we de woorden niet voor kunnen vinden.
Zeker als kinderen muziek live horen en voelen opent dat deuren die
anders gesloten blijven. Onze musici zijn bevlogen ambassadeurs van
live muziek. Ze komen naar jouw leerlingen toe op school of ze reizen
naar een zaal in jullie omgeving. Lees op de website alle informatie
over de inhoud en thema’s van de voorstellingen en bekijk waar jouw
leerlingen onze musici kunnen ontmoeten.
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BEKIJK DE FILM OP:
PHILHARMONIEZUIDNEDERLAND.NL
/EXPEDITIEORKEST

Rhythmix is een muzikale live show vol actie en reactie, met humor
én vele mooie luistermomenten. De muzikale performance is zo
aanstekelijk dat stilzitten eigenlijk niet kan. En dat hoeft ook niet,
want iedereen mag meedoen. Goed voorbereid dankzij het digitale
lesmateriaal zingen en spelen alle leerlingen mee met het orkest.

WIJ KOMEN GRAAG NAAR JE SCHOOL TOE
groep 1-2

NIEUWSGIERIGE NEUS

Hoe klinkt thuis, de winter, of druk verkeer op straat? En feest? Samen met Ninus
beleven kinderen deze verschillende werelden dichtbij en intens, live op school in de
voorstelling Nieuwsgierige Neus.
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i.s.m. Schippers&VanGucht

Groep 7-8
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Kan dit niet kleiner?

Het stoere Inuit-meisje Pilu met haar taperecorder vol fantasieverhalen neemt je mee naar Groenland. Het land van de oude
Inuit-sprookjes maar ook het land dat te maken heeft met de
plastic soep. Oude tradities en de wereld van nu vloeien samen.

niet fluiten?
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RADIO WALVIS

Waarom kan ik

Kun je met

Wat

Groep 3-4-5-6

Zit live er even niet in? Online is het
orkest ook te vinden met: Mensje en de
Kraai (groep 1-4) en High Five! Music
(groep 5-8). Of neem een kijkje bij de
instrumenten van het orkest met de
film Expeditie Orkest.

GA JE
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BEKIJK DE FILM OP:
PHILHARMONIEZUIDNEDERLAN
D.NL
/EXPEDITIEORKEST

Wie durft live en online te combineren?
Dat geeft een extra dimensie voor de
leerlingen.

DIGITAAL
LESMATERIAAL

HEARTBEAT@SCHOOL

Tijdens een voorstelling op school volgen de leerlingen een
danser die geen heartbeat meer heeft. De muziek van de violiste
moedigt hem aan weer in verbinding te komen met zijn eigen
gevoel én met de wereld om hem heen. Tijdens zijn zoektocht
krijgt hij onverwachts hulp van de leerlingen die daarna hun
eigen performance gaan maken.
i.s.m. SALLY Dansgezelschap Maastricht

Groep 5-6-7-8

WORKSHOP PBONES

Maak zelf muziek! De workshop pBones is tromboneles in een
notendop. Mister pBone leert kinderen blazen, schuiven, luisteren
én samenspelen. Ze bereiden zich voor met gaaf lesmateriaal
op het digibord en sluiten af met een spetterend optreden.

Bereid iedere
voorstelling voor met
bijbehorend digitaal
lesmateriaal. Het
pakkend ontworpen
lesmateriaal bevat
video’s en interactieve
opdrachten waar iedere
leerkracht mee uit de
voeten kan.

HEB JE EEN SPECIFIEKE VRAAG?
Wil je een muzikale voorstelling verbinden met
een thema van jouw school? Zoek je naar de
mogelijkheid om een voorstelling te combineren
met een verdiepende workshop, zoals bijvoorbeeld
de nieuwe workshop Zet je Toon? Op de website is
meer informatie te vinden of bel ons om naar de
mogelijkheden te vragen.

Kijk voor uitgebreide informatie, teasers en inschrijflink op
www.philharmoniezuidnederland.nl/primaironderwijs

