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DE MEC MANIER

EEN  KEER  PER  MAAND  OF  1 /14  EEN

MUZIEKLES  VOOR  ELKE  KLAS  OP  SCHOOL

Dit is onder andere muziekles door de eigen

groepsleerkracht. Wij kunnen uw team trainen hier meer

vertrouwd mee te raken en dit zelf te doen.

Daarnaast komen wij graag met instrumentlessen door

muziekspecialisten. wij nemen instrumenten mee voor iedere

leerling. Samen maken we kennis met instrumenten als de

gitaar, ukelele, viool, keyboard en slagwerk.

Tot slot maken wij workshops en lessen op maat die passen

bij de thema's waar u mee werkt of uw projectweek.

Als er een schoolfeest of jubileum te vieren is bieden wij

complete muziekdagen. Een muziekfestijn waarbij de hele

school een dag lang wordt ondergedompeld in muziek en kan

worden afgesloten met een optreden voor ouders en andere

genodigden. Een pleinfestijn

Muziek in de klas is van groot belang voor de ontwikkeling van

kinderen. Daar is iedereen tegenwoordig wel van overtuigd.

Maar hoe doe je dat dan? 

MEC Muziek is een vaste muziekpartner van meer dan 30

scholen in de regio. In overleg stellen we een doorgaande

leerlijn vast die past bij de visie van uw school. Wij komen graag

langs om voor uw school een plan te maken.

 

Verschillende onderdelen hebben een plek in onze leerlijn:

 

1.

2.

3.

4.
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BESTEL NU

WELKE  ELEMENTEN /  WORKSHOPS  WILT  U

GRAAG  INZETTEN  VOLGEND  JAAR?

Boem Boem Boomwhackers

Dans

Dj

Djembe

Dwarsfluit

Gitaar

Heb je Beethoven al gezien

Het klassefeest, licht en geluidshow

Kazoo

Keyboard

Klankkleed

Klassiequiz

Minimusical

Op reis door de Jungle

Rap

Ring-o-foon

Saxofoon

Ukelele

Viool

Zie zo ik ben een SISO

Workshop op Maat
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BOEM BOEM BOOMWHACKERS

EEN  FEESTELIJKE  WORKSHOP  

MET  GEKLEURDE  PLASTIC  BUIZEN .

Elke kleur heeft zijn eigen klank. We leren er ritmes en

melodien mee spelen! Als klas leren we eenmuzikaal team te

zijn door samen muziek te maken. Welk lied we spelen kan ook

worden aangegeven door de school. Het is een heel leuke

workshop om uw projectweek mee aan te vullen.We maken dan

speciale boomwhacker-partituren op maat voor u.

DANS

BEWEGEN  OP  MUZIEK

Vrije dans, een choreo instuderen, drama en vrije expressie. 

 Onze dansdocenten leren uw kinderen graag een mooie dans

en geïnspireert bewegen op muziek. dit alles kunnen we als

lessenserie ook afronden met een presentatie.
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DJEMBE

SAMEN  AAN  DE  SLAG

Zelf aan de slag en leren hoe je trommelt op een djembé . 

Swingende Afrikaans ritmes waarbij je niet stil kunt blijven

zitten! Ook wordt de link met taal gelegd; “trommelen is praten

met je handen”. De kinderen ervaren dat je energie krijgt van

trommelen, dat je er vrolijk van wordt en dat je door samen te

werken en naar elkaar te luisteren prachtige muziek en kunt

maken, ook al heb je misschien nog nooit een instrument

bespeelt. 

DJ

DRAAI  JE  EIGEN  SET

Een klassefeest, een schoolgala, uit je dak gaan op de beste

muziek! Dat is wat jou leerlingen graag willen leren. Dj-les

volgen is de snelste manier om de basis goed onder de knie te

krijgen. Een 1-malige kennismaking of een lessenserie is allebei

mogelijk. Per 2-tal ga je aan de slag met echte DJ apparatuur. 

Je leert hiermee beatmatchen, vocals inmixen, loops, cue-points

en effecten.

info@mecmuziek.nl  06-46033925
Cindy van Dongen



GITAAR

ROCKEN  OP  6  SNAREN

De gitaar is een bijzonder instrument. Je neemt het zo overal mee naar toe.  

Je kunt er liedjes op spelen of jezelf begeleiden bij het zingen. 

We gaan dit instrumetn samen verkennen. mogelijk als 1 mai]lige

kennismaking of als lessenserie van 4 of 6

DWARSFLUIT

BLAAS  EEN  LEKKER  DEUNTJE

De dwarsfluit is een mooi instrument. Je neemt het zo overal mee naar toe.  

Je kunt er alle melodieën op spelen maar het is ook een mooi

orkestinstrument.  We gaan dit instrument samen verkennen.

 Deze workshop is mogelijk als 1-malige kennismaking of als lessenserie van

4 of 6
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HET KLASSEFEEST

BOUW  JE  EIGEN  

LICHT  EN  GELUIDSHOW

Een klassefeest, kerstgala of ander feest op school hoort natuurlijk een

spetterende lichtshow te hebben en swingende muziek. Lekker de voetjes

van de vloer. Wij hebben alle apparatuur om dit voor elkaar te maken.

Maar,...  jullie moeten het zelf leren opbouwen, aansluiten en draaien.

hoe wordt je een goede licht- en geluidstechnicus? Dat leer je in deze

workshop. 

 

HEB JE BEETHOVEN AL GEZIEN

MUZIEK  EN  TECHNIEK :

GELUID  ZICHTBAAR  MAKEN

Deze workshop is een combinatie van techniek, muziek en creativiteit.

Wat is muziek eigenlijk? Wat is geluid? Hoe kan ik trillingen laten zien.

Leerlingen gaan met platenspelers, boxen, karton, en allerlei andere

materialen onderzoeken hoe je muziek, trillingen kunt omzetten in

beelden. Ze bouwen zelf een installatie om dit in praktijk te brengen
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KAZOO 

KAZOO-ZOOM  JE  MEE

 

Iedereen kan dit instrument bespelen: De Kazoo

Het is geen blaasinstrumenten maar een een hummer.

We zoemen ons een weg naar de muziek.  Met Zoem de bij gaan

we op reis. Een verhalende muziekles. Makkelijk voor de

kleintjes, maar met moeilijker oefeningen voor de ouderen. Een

gezellige workshop met de hele klas, inclusief kazoo. Die mag je

zelf houden!!

KEYBOARD

GA  LOS  OP  DE  TOETSEN

Ieder een eigen keyboard.  Samen dit mooie instrument

verkennen. Hoeveel toetsen heeft een keyboard? We spelen

muziek in kleuren op de toetsen.

We leren zelfs een echt liedje spelen.

Je kunt dit als 1 kennismakingsles doen of een lessenserie van 4

of 6 lessen.
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KLASIEQIUZ

ONTDEK  KLASSIEKE

MUZIEK

Klassieke muziek is van alle tijden. Je zult nog verbaasd zijn

hoeveel klassieke muziek je kent en herkent. Wie hebben dit

gemaakt? Uit welke tijd komt het? En hoe gebruiken we het nu

nog? We luisteren, kijken en beleven klassieke muziek op een

eigentijdse manier. Gekoppeld aan een quiz is dit een heel leuke

les voor de hele school. De vragen worden aangepast aan de

leeftijd van de leerlingen.Klassiek verdient zijn aandacht!!

KLANKKLEED

EXPERMENTEEL  

MUZIEK  MAKEN

een les vol geluiden en experimenteren met geluid.

Componeren, creëren met muziek en geluid. Ervaringsgericht

leren met muziek. Gevoel laten spreken in klank en ritme.
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MINIMUSICALS

EEN  MUSICAL  VOOR  DE  KLEINSTEN

 

Kleuters vinden het geweldig om rollenspellen te spelen.

Samen spelen en zingen in een echte musical is geweldig. 

Met korte gedichtjes, liedjes en uitbeelden spelen we samen het

verhaal. Elke musical is voorzien van decor, werkjes,

uitnodigingen en geluidsbanden.

 

Verschillende musicals zijn te bestellen: 

De Lentefee, 
De winter wil maar niet verdwijnen uit het dierenbos. Zal het de dieren

lukken de lentefee voor zich te winnen om de lente terug te toveren?

 

Het letterwinkeltje van Opa Brom
Er was eens een klein winkeltje –  midden in de stad. Daar woonde opa

Brom – die heel veel letters had. welke klanten komen er allemaal langs?

 

De  bakkerij van Oma Brom
Alle dagen van de week, bak ik brood en koek en cake. kom jij ook eens

langs bij mij? Mijn taartjes maken jou zeker blij.  Wie komen er allemaal op

visite bij Oma in de bakkerij?

 

De Herfst
Ik ben kabouter puntmuts woont in het bos. Het is herfst. Dat is toch een

feest? Wat doe je nou sip puntmuts! De verrassing komt eraan

 

voor het nieuwe seizoen schrijven we ook musicals op bestelling
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OP REIS DOOR DE JUNGLE

EEN  MUZIKALE  RIJMREIS

We gaan samen op reis door de jungle. Op ons avontuur komen

we allerlei dieren tegen, we horen geluiden, we gaan met de

dieren muziek maken, het wordt een groot feest. We zingen,

bespele instrumenten en rijmen het verhaal van ons avontuur

door de jungle. Door de kinderen mee te nemen in het verhaal

wordt het een actieve reis waar iedereen zijn rol in heeft. We

werken samen en er is ruimte voor individuele input. 

RAP!

WORKSHOP  

RAPPEN  EN  SCHRIJVEN

Spelen met taal op een niet alledaagse manier is het

uitgangspunt voor deze workshop.Taal, spraak, woordenschat

en rijm leggen de basis voor een goed gevormde rap.Rap is een

energieke en creatieve workshop met een stoer karakter waarin

de leerlingen bezig gaan met het schrijven van hun eigen rap. 

Na het oefenen presenteren we aan elkaar.
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RING-O-FOON

BELLEN  EN  VOERTUIGEN

Een  muziekles bij de kinderboekenweek over vervoer en

voertuigen. 

Creatief, hilarisch en leuk. Veel bellen, Rap, Zingen,

Muziekinstrumenten en zelf creëren.
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SAXOFOON

BLAZEN  OP  EEN  RIET

Iedereen een eigen saxofoon. We gaan op kennismaking met dit

mooie instrument. Niet voor mensen zonder (long) inhoud ;) hoe

zet je een riet op de Sax? Hoe moet je goed blazen? Hoe werken

al die knoppen die er op zitten? Allemaal vragen die we samen

ontdekkend gaan beantwoorden.

Saxofoon is een fantasitisch instrument om te improviseren. 

 Dat gaan we ook doen als kennismakingsles 1 malig in te zetten

of al lessenserie van 4 of 6



UKELELE

MUZIEK  MET  JE  

EIGEN  LIJF

Een vrolijk zonnig instrument. voor groot en klein leuk om te

spelen.

We maken samen een zomers liedje en leren dit spelen en

zingen.

Een ontdekking op dit instrument kan 1 mail of in een serie van

4 of 6
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ZIEZO IK BEN EEN SISO

WORKSHOP  

SINGER-SONG-WRITING

Boek deze workshop als je met de klas een eigen lied wilt gaat

schrijven. een afscheidlied van groep 8, Een jubileumlied voor

de school of een projectlied bij een thema.We beustuderen

eerst de opbouw van liedjes in het algemeen en beluisteren en

bekijken verschillende stijlen en structuren.Er wordt een

aansprekend onderwerp bepaald en samen werken de leerlingen

aan de melodie en de tekst van de volgende superhit!Iedereen

kan het: je moet alleen durven…



VIOOL

SWINGEN  OP  4  SNAREN

Ieder een eigen viool.  Samen dit mooie instrument verkennen.

Hoe houdt je een viool vast? Hoe werkt een strijkstok? 

We leren strijken op de snaren en pizzicato spelen.  We leren

zelfs een echt liedje spelen.

Je kunt dit als 1 kennismakingsles doen of een lessenserie van 4

of 6 lessen.

 

WORKSHOP OP MAAT

EEN  THEMA  WORKSHOP    OF

MUZIEKFESTIJN  

VOOR  DE  HELE  SCHOOL

Wat is het Thema van uw projectweek?

Wij maken hier graag een muziek en of dansworkshop op maat

bij.

 

Maar wij organiseren ook complete muziekfestijnen. Ter

afsluiting van het jaar, een zomerspectakel of een jubileumfeest.

Neemt u afscheid van een docent, dan verdient hij/zij een

waardig afscheidfeest van alle kinderen.
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