
    
 P

RO
GR

A
M

M
A

 
VO

O
RT

GE
ZE

T 
O

N
DE

RW
IJ

S
SC

H
O

O
LJ

A
A

R
20

21
 –

 2
02

2



Jongeren horen dagelijks klassieke muziek 
in films, reclames en games, maar zijn zich 
daar niet altijd van bewust. De philharmonie 
zuidnederland gaat graag de uitdaging aan 
om jouw leerlingen een unieke en authen-
tieke ervaring te bieden met live klassieke 
muziek. 

Je kunt voor je leerlingen kiezen uit een 
eerste kennismaking met een symfonie- 
orkest in een concert- of theaterzaal, uit  
het ervaren van klassieke muziek in een 
bredere context zoals bij Tussen Kunst en 
Klank of uit een programma waarin ze 
actief muziek componeren. 

Ben je docent Muziek, CKV of geef je les 
aan de onderbouw? Bekijk de keuzewijzer  
in deze folder waarin we per doelgroep 
hebben aangegeven welk programma 
geschikt is. Meer informatie over alle 
projecten vind je op onze website. 

Tot ziens bij een van onze activiteiten! 

Adeline van Campen, Roxanne Doyen, 
Wilma Hollanders, Linda Jans

Team Educatie philharmonie zuidnederland 

REPETITIEBEZOEK
Weten je leerlingen dat musicus een 
beroep is en dat een professioneel orkest 
iedere week een ander concertprogramma 
speelt? Dat er veel achter de schermen 
gebeurt voordat het orkest op het podium 
zit? Tijdens een Repetitiebezoek krijgen je 
leerlingen een kijkje achter de schermen 
van het orkest. 

DOELGROEP Onderbouw/CKV/Muziekklas  
– VMBO/HAVO/VWO 
KOSTEN vanaf € 5,50 per leerling
LOCATIE Theater aan het Vrijthof Maastricht 
of Muziekgebouw Eindhoven
DUUR ongeveer 2 uur
AANTAL LEERLINGEN per bezoek max. 60 
leerlingen (één klas bij voorkeur)
DATA in overleg

MEET & GREET
Bezoek (een deel van) een concert en ontmoet de solist of een 
musicus van het orkest: Meet & Greet laat leerlingen ervaren hoe 
het er bij een professioneel orkest aan toe gaat én geeft ze de  
gelegenheid om in gesprek te gaan met een professionele musicus. 
Wat moeten zij doen (en laten!) om op dit topniveau te presteren?  

DOELGROEP CKV/Muziekklas – HAVO/VWO
KOSTEN concertkaart € 10,- 
AANTAL MUSICI voltallig symfonieorkest of ensemble
AANTAL LEERLINGEN PER BEZOEK max. 2 klassen per concert

www.philharmoniezuidnederland.nl/meetandgreet

www.philharmoniezuidnederland.nl/repetitiebezoek 

ONTMOETEN EN ERVAREN



SOUNDS OF FREEDOM
Sounds of Freedom daagt leerlingen uit om onder begeleiding 
van studenten Compositie van het Conservatorium Maastricht 
en Tilburg, een muzikale boodschap te maken. Een bijzondere 
boodschap: namelijk voor familieleden van soldaten die begraven 
liggen op de Amerikaanse Begraafplaats Margraten. Uiteindelijk 
worden alle composities van de leerlingen uitgevoerd door een 
ensemble van het orkest. 

Sounds of Freedom bestaat uit meer dan muziek alleen: een 
gesproken boodschap van de leerlingen is net zo belangrijk  
om uit te dragen. Wat betekent vrijheid voor hen, waar zien zij 
beperkingen en ook mogelijkheden? In samenwerking met 
Liberation Concert Margraten.

TUSSEN KUNST EN KLANK
Hoe uitdagend is het om naar muziek te luisteren in een ruimte 
waar je eigenlijk in stilte hoort te kijken? Tussen Kunst en Klank 
laat je leerlingen in musea ervaren dat live muziek gespeeld 
door ensembles van philharmonie zuidnederland in combi- 
natie met kunst, hen anders laat kijken én luisteren. 

DOELGROEP CKV/Muziekklas – VMBO/HAVO/VWO
KOSTEN € 6,50 per leerling 
AANTAL MUSICI één of meer ensembles, afhankelijk 
van de beschikbare ruimte
AANTAL LEERLINGEN max. 6 klassen
DUUR 90 minuten
LOCATIE EN DATUM in overleg

DOELGROEP Muziekklas – HAVO/VWO
KOSTEN afhankelijk van de invulling van het programma
DUUR 4-6 blokuren: compositielessen + repetitie/uitvoering 
door ensemble van philharmonie zuidnederland
LOCATIE workshops op school en in het theater
DATA beperkt beschikbaar, data in overleg

www.philharmoniezuidnederland.nl/soundsoffreedom

WWW.PHILHARMONIEZUIDNEDERLAND.NL/VOORTGEZETONDERWIJS

www.philharmoniezuidnederland.nl/tussenkunstenklank  



POSTADRES
philharmonie zuidnederland
Postbus 230
5600 AE  Eindhoven

VESTIGING EINDHOVEN
Jan van Lieshout straat 5
5611 EE  Eindhoven

VESTIGING MAASTRICHT
Statenstraat 5
6211 EC  Maastricht

VOLG ONS OP

REDACTIE
Adeline van Campen  
Roxanne Doyen 

VORMGEVING
Studio Nieuwhof, Eindhoven
Studio Luidspreker, Venlo

FOTOGRAFIE
Focuss22
Simon van Boxtel
Richard Stark

Stichting
Henri 
Hermans

MET SPECIALE DANK AAN MET DANK AAN WE WERKEN SAMEN MET

NEEM CONTACT MET ONS OP 
Wil je een programma op maat? We denken graag met je mee.  
De mogelijkheden zijn beperkt dus neem zo snel mogelijk contact 
op met één van de medewerkers van de afdeling educatie: 
Adeline van Campen 088 16 60 72 6
Roxanne Doyen 088 16 60 72 4
Wilma Hollanders 088 16 60 72 8
Linda Jans 088 16 60 72 7 
of stuur een mail naar educatie@philharmoniezuidnederland.nl

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN 
www.philharmoniezuidnederland.nl/voortgezetonderwijs

WWW.PHILHARMONIEZUIDNEDERLAND.NL/VOORTGEZETONDERWIJS
WIE IS PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND? 
De philharmonie zuidnederland is een  
symfonieorkest met meer dan honderd  
professionele musici: strijkers, hout-, koper-
blazers 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 maar 
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.

ONDERBOUW CKV MUZIEKKLAS VMBO HAVO/VWO

REPETITIEBEZOEK  

MEET & GREET

TUSSEN KUNST & KLANK

SOUNDS OF FREEDOM

  


