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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
Maud Broeksteeg 088 16 60 72 9
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 KUNST 
ALGEMEEN MUZIEKKLAS VMBO HAVO/VWO

MEET & GREET

REPETITIEBEZOEK

REPETITIEBEZOEK BIJ OPERA ZUID

TUSSEN KUNST & KLANK

SOUNDS OF FREEDOM
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MET SPECIALE DANK AAN 
Vrienden van philharmonie zuidnederland  

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



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 authentieke 
ervaring te bieden met live klassieke muziek. 

Je kunt voor je leerlingen kiezen uit een 
eerste kennismaking met het symfonie
orkest in een concert of theaterzaal, uit het 
ervaren van klassieke muziek in een bredere 
context zoals bij Tussen Kunst en Klank en 
het repetitiebezoek aan de opera, of uit een 
programma waarin ze actief muziek compo
neren. Het nieuwe lesmateriaal biedt afwis

selende opdrachten waarmee leerlingen 
zich op hun ontmoeting met philharmonie 
zuidnederland kunnen voorbereiden.

Ben je docent Muziek, CKV of Kunst 
Algemeen? Bekijk de keuzewijzer 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, Maud Broeksteeg, 
Wilma Hollanders, Linda Jans
Team Educatie philharmonie zuidnederland 

SOUNDS OF FREEDOM
Muziek is vrijheid. Sounds of Freedom daagt leerlingen uit om met 
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 in 
Margraten. Alle composities van de leerlingen worden uitgevoerd 
door een ensemble van het orkest en op Memorial Day naar 
Amerika gestuurd. 

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?

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 voor-
dat het orkest op het podium zit? Tijdens een 
Repetitiebezoek krijgen je leerlingen een kijkje 
achter de schermen van het orkest en maken 
we op maat een programma dat aansluit bij 
jouw doelstelling van het bezoek.

DOELGROEP Onderbouw/CKV/Muziekklas  
– VMBO/HAVO/VWO 
KOSTEN vanaf € 6,50 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 uit 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? 

TUSSEN KUNST EN KLANK
Hoe bijzonder 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 combinatie met kunst  
hen anders laat kijken én luisteren. 

DOELGROEP CKV/Muziekklas/Kunst Algemeen – VMBO/HAVO/VWO
KOSTEN € 6,50 per leerling 
AANTAL MUSICI één of meer ensembles, afhankelijk van de beschikbare ruimte
AANTAL LEERLINGEN max. 2 klassen per dagdeel
DUUR 90 minuten
LOCATIE EN DATUM in overleg

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

DOELGROEP Muziekklas – HAVO/VWO
KOSTEN afhankelijk van de wensen van de school
DUUR 46 blokuren: compositielessen + repetitie/uitvoering  
door ensemble + concertbezoek
LOCATIE workshops op school en in de concertzaal
DATA beperkt beschikbaar, data in overleg

www.philharmoniezuidnederland.nl/soundsoffreedom

WWW.PHILHARMONIEZUIDNEDERLAND.NL/VOORTGEZETONDERWIJS

ONTMOETEN EN ERVAREN
www.philharmoniezuidnederland.nl/tussenkunstenklank  

ONLINE LESMATERIAAL
Goed voorbereid aan een activiteit van  
philharmonie zuidnederland beginnen, levert 
meer plezier en herkenning. Daarom bieden we 
nu nieuw digitaal lesmateriaal aan. Het les 
materiaal is zowel zelfstandig door leerlingen 

te gebruiken als klassikaal. Maak alvast kennis 
met onze musici en hun favoriete muziek, ontdek 
de rol van muziek bij beeld en laat je leerlingen 
door middel van een stappenplan hun eigen 
concert organiseren! Een uitgebreide digitale 
voorbereiding op jullie live bezoek aan het orkest.

NIEUW!

Muziek, drama, decor- en kostuumontwerp, licht. Al deze 
kunstuitingen vertellen bij opera samen het verhaal; elke 
opera heeft zijn eigen thematiek. Dat ga je met je leerlingen 
ervaren tijdens een kijkje achter de schermen en repetitie-
bezoek aan de opera op het moment dat al deze disciplines 
samenkomen in het theater. 

DOELGROEP CKV/Muziekklas – VMBO/HAVO/VWO 
KOSTEN € 6,50 per leerling, excl. bezoek aan een uitvoering 
van de opera
AANTAL LEERLINGEN max. 20 leerlingen per bezoek
DUUR 2 uur
LOCATIE EN DATUM 
Weill – Lady in the dark (Maastricht begin november) 
Offenbach – Orphée aux Enfers (Eindhoven half mei) 

Dit project is een samenwerking tussen Opera Zuid en  
philharmonie zuidnederland 

DE KUNSTEN VAN DE OPERA


