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Licht uit… 
 spot aan… 
     MUZIEK!
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Dit is een gids met de mooiste muziek- en 

dansvoorstellingen voor basisscholen. 

Een boekje met alles wat je wilt weten van 

de muziekpodia die onze hoofdstad rijk is. 

We noemen het zelf ‘Het Gele Boekje’. 

Hiermee ben je klaar voor een 

ontdekkingstocht langs de Amsterdamse 

muziekpodia. 

In dit handige boekje vind je meer informatie 

over de voorstellingen. Deze zijn per bouw 

gerangschikt. Op pagina 26 en 27 zie je 

bovendien een overzicht van alle muzikale 

domeinen per voorstelling. Hierin staat vermeld 

welke elementen van het raamleerplan muziek 

en het Basispakket kunst-en cultuureducatie de 

voorstellingen bevatten. 

Ontdekken wordt nog leuker met 

bijbehorende leskaarten, lessuggesties en 

leerzame apps. We nemen je graag mee 

langs magische muzikale oorden, spannende 

griezelverhalen, gekke ontdekkingen, en 

meeslepende verhalen over liefde en 

vriendschap. 
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Muziek op maat, 
ook voor het speciaal 
onderwijs

AMA denkt graag met je mee. Welke 
voorstellingen passen bij jouw klas? Zijn er 
extra aandachtspunten nodig? We kunnen met 
je in gesprek of zelfs een partnership met je 
aangaan. We komen ook graag naar je toe.

Mail ons voor vragen of een afspraak:
ama@amsterdamsemuziekeducatie.nl

Als partnerschool geniet je van voordelen 
zonder extra kosten. 
- Je krijgt een vast contactpersoon die met je 
meedenkt over de behoeften bij jou op school.
- Je kunt deelnemen aan workshops en 
leerkrachttrainingen.
- Je ontvangt uitnodigingen om speciale 
repetities, try-out-voorstellingen of concerten 
te bezoeken met de klas of jouw hele team. 
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KleuterSinfonietta met musici van Amsterdam Sinfonietta

Aan de rand van de stad staat Speelgoedfabriek Tokkel & 
Strijk. Alleen op deze sprookjesachtige plek leert speelgoed 
pas echt goed spelen. Jij bent misschien verbaasd als je dit 
ziet, maar bij Tokkel en Strijk staat niemand ervan te kijken. 

In deze voorstelling mag je samen met de musici alles op 
stelten zetten. Meezingen? Zo hard als je kan! De violen 
strijken, de altviolen tokkelen, de cello zoemt, de contrabas 
bromt zacht. En jij gaat helemaal op in deze interactieve 
belevenis.

Voor wie: groep 1 en 2
Wanneer: 7, 8, 9, 10, 11 okt / 27, 28, 29, 30, 31 jan / 22, 23, 24 apr  
 ma, di, do om 9.30, 11.00 en 13.30 uur, wo en vr om 9.30 en 11.00 uur
Waar:   Het Koninklijk Concertgebouw
Duur:   45 minuten
Lessen:   5 lessen van circa 30 minuten

Een muzikale belevenis over een speelgoedfabriek, 
strijkinstrumenten en samen zingen.

Speelgoedfabriek Tokkel en Strijk2
1
groep

HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUW

gr
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Op muziek van Alastair Broadley met choreografie van Ernst 
Meisner en scenografie van Karoline Young-Weber

Met Thijs Borsten en Izaline Calister

Wat gebeurt er als een boek zo spannend is dat het verhaal 
echt lijkt? En wat doe je als een kist op zolder opeens gaat 
bewegen? 

Op een zolder zit een meisje alleen. Ze verveelt zich. Ze 
leunt tegen een grote kist. Dan hoort ze opeens rare geluiden. 
Uit de kist komen twee figuren gesprongen die uit het niets 
een klein theater laten verrijzen. Prachtige stukken uit het 
repertoire van Het Nationale Ballet komen voorbij, zoals een 
speels duet uit The Sleeping Beauty en een mooie solo uit 
Het Zwanenmeer. De kleine grote kist biedt zo een ideale 
kennismaking met klassiek en hedendaags ballet. 

Meneer F. Rieting (spreek uit als everything) weet ALLES 
en is OVERAL geweest, behalve bij de sterren… 

Meneer F. Rieting woont op de wereld. Nu denk je misschien, 
ik woon toch ook op de wereld? Ja maar jij zit niet met je 
billen op de wereldbol. Meneer F. Rieting wél. Hij is gek op 
verhalen vertellen en hij neemt je mee op reis. Maar hij is 
wel iets kwijt. En dat moeten we vinden voordat het te laat 
is. Waar op de wereld heeft hij zijn ruimtepak laten liggen? 
Want zonder zijn ruimtepak kan hij niet naar zijn laatste 
bestemming... de sterren! Everything staat op het spel. 

Voor wie: groep 1 en 2
Wanneer: 29 en 30 oktober om 11.00 en 13.00 uur
Waar:   Nationale Opera & Ballet
Duur:   45 minuten
Lessen:   geen voorbereidende lessen nodig

Voor wie: groep 1 en 2
Wanneer: 3 en 4 februari om 9.30, 11.15 en 13.30 uur
Waar:   Het Koninklijk Concertgebouw
Duur:   60 minuten
Lessen: 7 lessen van circa 30 minuten via een digitaal lespakket

De kleine grote kist is betoverend ballet voor de 
allerkleinsten. Het is misschien wel de eerste echte 
balletvoorstelling die ze meemaken.

Een avontuurlijke reis langs verschillende landen, 
samen liedjes zingen en luisteren.  

HET NATIONALE BALLET

De kleine grote kist Zing met ons mee - Liedjes zonder grenzen

HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUW

groep 1 - 2
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Met muziek van Camille Saint-Saëns en op piano  
de broers Jussen

De brul van een leeuw ken je. En het geluid van een koekoek 
ook. Maar hoe klinkt de piano als er kangoeroes op dansen? 
Het Carnaval der dieren werd meer dan honderd jaar geleden 
gecomponeerd door de Franse componist Camille Saint-
Saëns. Dit bijzondere muziekstuk bestaat uit 14 delen, waarin 
steeds een dier of fantasiefiguur centraal staat. 

Als je heel goed luistert, dan hoor je de vissen in het aquarium 
zwemmen en komt het bos tot leven. De dieren worden soms 
grappig, maar altijd heel treffend verbeeld. Hierdoor word je 
als het ware betoverd en hoor je steeds weer iets nieuws.

Voor wie: groep 1 en 2
Wanneer: 6 april om 9.30, 11.00 en 12.45 uur
Waar:   RCO House
Duur:   60 minuten
Lessen:  14 lessen via een educatieve app en  
 2 keer bezoek van musici in de klas 

Over dieren, fantasie, spelen, samen 
zingen en luisteren. 

KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST

Carnaval der Dieren Wist je dat…

… Annie M.G. Schmidt al op vierjarige 
leeftijd een gedichtje schreef: 

Er was eens een hond die zat op z’n kont. 
Er was eens een kat die zat op z’n gat. 
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Strijkers, trompet, basklarinet en slagwerk i.s.m. Theater Gnaff el
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Hele generaties zijn opgegroeid met het kinderboek van Annie 
M.G. Schmidt en Fiep Westendorp, over een jongetje met 
een groot hart en een klein kraanwagentje. Je volgt in deze 
voorstelling Pluk en zijn avonturen, net zoals in het boek. 

De klassieker komt tot leven met de mooiste muziek van een 
ensemble uit het Nederlands Philharmonisch Orkest. De 
acteurs - en alleskunners - Diederick Ensink, Mark Haayema 
en Noralie Jansen zorgen voor magische en hilarische 
momenten. 

Voor wie: groep 1, 2 en 3
Wanneer:  26, 27 september, 9, 10 januari, 17, 18 juni om 10.00 en 11.30 uur 
Waar:   NedPhO-koepel
Duur:   45 minuten
Lessen:   3 lessen met digitaal lesmateriaal waaronder 3 liedjes 

Over fantasie, moed en lef, vriendschap, instrumenten, 
lekker zingen, muziek en emotie.

NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

Pluk van de Pettefl et
Met slagwerkgroep Percossa

Hoe praat jij, hoe praat ik? In Sticks ontdek je samen met de 
vier virtuoze slagwerkers van Percossa hoe je kunt praten 
zonder een woord te zeggen. Hoe je muziek kunt maken 
zonder muziekinstrumenten te gebruiken en hoe je je oren 
kunt openen voor geluiden die je nog nooit hoorde. 

Een percussieconcert van vier oer-nette mannen, die je laten 
luisteren naar het ritme der dingen - en die misschien wel niet 
zo beschaafd zijn als ze doen voorkomen.

Voor wie: groep 1 t/m 4
Wanneer: 31 januari om 10:30 en 12:30 uur
Waar:   Muziekgebouw
Duur:   50 minuten
Lessen:  digitaal lesmateriaal met een hoorspel, fi lmpjes en opdrachten,  
 een workshop in de klas door percossa is ook mogelijk

Over het tempo van de dag, het ritme der dingen, 
gevoelens, dynamiek en slagwerk instrumenten.

OORKAAN

Sticks

Ook voor groep 3 Ook voor groep 3 en 4

groep 1 - 2
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Met muziek van Sergei Prokofiev

Peter is dapper en ongeveer acht jaar. Hij woont bij zijn opa. 
Samen met een kat, een vogeltje en een eend. Peter mag van 
opa niet alleen buiten het hek spelen, want in het bos zit een 
wolf. Op een dag komt de wolf uit het bos. En – zoals altijd in 
sprookjes – heeft hij honger. Wat er dan gebeurt, vertel ik nog 
niet, maar aan het eind loopt het gelukkig wel goed af… 

Alle mensen en dieren in dit muzikale sprookje worden door 
een instrument gespeeld. Hoe klinkt een opa? En een kat of 
een vogel? Peter en de wolf komt tot leven, waardoor je met 
je oren gaat ‘zien’ wat er gebeurt. 

Voor wie: groep 3 en 4
Wanneer: 7 april om 9.30, 11.00 en 12.45 uur
Waar:   RCO House
Duur:   60 minuten
Lessen:   6 lessen via een educatieve app en  
 2 keer bezoek van musici in de klas 

Ook voor groep 3: Pluk van de Petteflet, pag. 11
En voor groep 3 en 4: Sticks, pag. 11 en Kwartetten met Beethoven, pag. 16

Over dieren, familie, emoties en Rusland. We gaan 
zingen, luisteren, spelen, noteren en reflecteren.

KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST

Peter en de Wolf4
3
groep

gr
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Met slagwerkgroep Percossa en Sofie Habets

Waar blijft toch de tijd als je lekker buiten speelt en het 
ineens donker is? Terwijl bij de tandarts de tijd soms 
eeuwig lijkt te duren. En wachten totdat je jarig bent gaat 
al HELEMAAL traag. Sofie heeft dit ook, zeker als ze zit te 
wachten op een hele belangrijke gast…

Ze luistert naar het tikken van de klok. Die lijkt wel slow 
motion te tikken, zo langzaam. Dan verschijnen de mannetjes 
van de tijd. Met een enkele slag kunnen ze de tijd laten 
vliegen, vertragen en zelfs stilzetten. Luister goed naar deze 
mannetjes. Een ding is zeker, deze percussievoorstelling in Het 
Concertgebouw is zo voorbijgevlogen. 

Voor wie: groep 3 en 4
Wanneer: 3, 9, 10 en 12 maart om 9.30, 11.15 en 13.30 uur
Waar:   Het Koninklijk Concertgebouw
Duur:   50 minuten
Lessen:   7 lessen van circa 30-45 minuten via een digitaal lespakket

Een voorstelling vol liedjes, trommels, tijd en fantasie.

HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUW

Sofie en de mannetjes van de tijd
Een jeugdopera naar het boek van Toon Tellegen met muziek 
van Mathilde Wantenaar

De eenzame mol wil iets doen voor de maan en besluit een 
lied te schrijven. De sprinkhaan repeteert met zijn orkest tot 
ze het lied helemaal onder de knie hebben en ’s nachts geven 
ze een prachtig concert. Maar waarom kijkt de maan daarna zo 
triest? Misschien omdat er een mol op de notenbalk staat?

Een lied voor de maan is gebaseerd op het gelijknamige 
kinderboek van Toon Tellegen, internationaal vermaard om 
zijn vele korte dierenverhalen. Zijn werk is geliefd bij kinderen 
én volwassenen vanwege de grappige, bizarre situaties en de 
verrassende filosofische diepgang. 

Voor wie: groep 3 en 4
Wanneer:   19 en 24 maart om 11.00 uur en 13.00 uur
Waar:   Nationale Opera & Ballet
Duur:   50 minuten
Lessen:   1 voorbereidende zang- & spelworkshop op school + digitaal 
 lespakket voor extra lessen

Over de kracht van muziek, identiteit, eenzaamheid 
maar vooral over vriendschap en verbondenheid.

DE NATIONALE OPERA

Een lied voor de maan

groep 3 - 4
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Met het Nieuw Amsterdams Klarinet KwartetMet Trio Diamanda

Vier jongens blazen dromen tot leven. Ze laten zich 
meeslepen door hun fantasie. Vol jeugdige verwondering en 
soms een tikje overmoedig, spelen ze spelletjes en dagen ze 
je uit om mee te dromen. Of dagdromen. Of slaapdromen. Of 
op-je-kop-dromen. 

Dromenblazers is een magisch vrolijk klarinetconcert waarin 
de vier mannen van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet 
soepel switchen tussen verschillende muziekstijlen. Van 
Gershwin tot Mahler tot Dvorák en meer. Want in dromen kan 
alles!

In deze nieuwe werelden vol geluid ben je nog niet eerder 
geweest. Een violiste, een cellist en een altvioliste laten horen 
hoe mooi strijkers bij elkaar kleuren. Ze gaan op zoek naar 
nieuwe werelden in een fysiek en poëtisch strijkorkest. Het is 
een voorstelling die de hele klas op z’n stoel houdt.

In het Muziekgebouw ontdek je de mooiste en gekste dingen 
waar je nog nooit van gehoord hebt. Vreemde Streken is 
een theatrale ontdekkingstocht waarin drie strijkers als ware 
pioniers met jou de grenzen verkennen van hun instrumenten.

Voor wie: groep 3 t/m 6 
Wanneer: 3 april om 10:30 en 12:30 uur
Waar:   Het Muziekgebouw
Duur:   50 minuten
Lessen:  digitaal lesmateriaal met een hoorspel, filmpjes en opdrachten,  
 een workshop in de klas met een klarinettist is ook mogelijk

Voor wie: groep 3 t/m 6 
Wanneer:  21 februari om 10:30 en 12:30 uur. Let op Voorjaarsvakantie
Waar:   Het Muziekgebouw
Duur:   50 minuten
Lessen:  digitaal lesmateriaal met een hoorspel, filmpjes en opdrachten,  
 een workshop in de klas met een violist is ook mogelijk

Een voorstelling over dromen tot leven blazen, plezier, 
dagdromen, je fantasie aanzetten, de klarinet familie en 
het Mahlerjaar 2020.

Nieuwe klanken van Garth Knox komen samen met 
eeuwenoude tonen en opzwepende Ierse Folk, we gaan 
op zoek naar nieuwe werelden en zijn nieuwsgierig naar 
alles wat anders is.

OORKAANOORKAAN

DromenblazersVreemde Streken

Ook voor groep 5 en 6Ook voor groep 5 en 6
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Met jonge topmusici Julian Schneemann & Drie Vrienden
Sluit aan op het kinderboekenweek thema Reis Mee!

Hoe klinkt thuis? Vier muzikale vrienden sorteren pakjes. Zij 
weten precies waar alles naartoe moet. Totdat er een pakje 
uit de toon valt. Nu moeten ze goed luisteren waar dit thuis 
hoort. 

Pianoman Julian, Turkse fluitspeler Sinan, funky altvioliste 
Yanna en percussietovenaar Jeroen volgen de melodie. Met 
een piano, een tas vol Turkse fluiten, een altviool en een stapel 
trommels gaan ze op weg. De wereld maakt muziek maar hun 
pakje klinkt anders. Wat moeten ze doen?

Voor wie: groep 3 t/m 6 
Wanneer: 2 oktober om 10.30 en 12.30 uur
Waar:   Het Muziekgebouw
Duur:   50 minuten
Lessen:  digitaal lesmateriaal, een workshop in de klas over het thema  
 filosoferen en muziek met Sinan is ook mogelijk

Een zoektocht naar de klank van thuis. Ontdek Arabische, 
Ierse en Turkse klanken versmolten met klassieke muziek 
en jazz.

OORKAAN

Caravan

Ook voor groep 5 en 6 groep 3 - 4
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6
5
groep

Met het Dudok Quartet Amsterdam

Vier musici spelen buiten met elkaar een kwartetspel. “Heb jij 
voor mij van de strijkers de altviool? Ik mis nog van de getallen 
nummer 4. Wie heeft van de metamorfose de vlinder? En wie 
heeft de allermooiste kleur goud?”. Het Quartet neemt je 
zonder woorden mee in een muzikaal spel met verschillende 
sferen en kleuren. 

Het geniale muziekstuk van Beethoven is steeds in beweging 
en wordt, net als de kaarten in het spel, telkens opnieuw 
geschud. Komen alle muzikale kleuren uiteindelijk bij elkaar?

Voor wie: groep 3 t/m 6 
Wanneer: 27 januari om 11:30 en 13:30 uur 
Waar:   Het Muziekgebouw
Duur:   50 minuten
Lessen:   digitaal lesmateriaal met een hoorspel, fi lmpjes en opdrachten,  
 een workshop in de klas met een violist is ook mogelijk

Een concert vol fantasie, beweging en verwondering 
met de mooiste muziek van Beethoven in het bijzondere 
Beethovenjaar 2020.

Kwartetten met Beethoven

Ook voor groep 3 en 4

OORKAAN

gr
oe

p 
5 

- 6

Ook voor groep 5 en 6: Caravan, pag. 14, Dromenblazers en 
Vreemde Streken, pag. 15
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Met muziek van Modest Moesorgski en kunst van Kandinsky

De Russische componist Modest Moesorgski schreef dit 
werk na een bezoek aan een tentoonstelling van een van 
zijn kunstenaarsvrienden. Het bekendste deel genaamd 
promenade laat je heel goed voelen hoe het is om van het  
ene schilderij naar het andere te ‘kuieren’. Het werd een hit.

Deze voorstelling koppelt de muziek met de kunst van 
Kandinsky. Leerlingen leren spelenderwijs begrippen als 
abstractie in muziek en kunst. Ze kunnen zelf aan de slag gaan 
en componeren een eigen melodie, maken een eigen schilderij 
en een eigen muzikale animatie met ter afsluiting tadaa! ... een 
eigen tentoonstelling.

Voor wie: groep 5 en 6
Wanneer: 8 april om 9.30, 11.00 en 12.45 uur
Waar:   RCO House
Duur:   60 minuten
Lessen:   6 lessen via een educatieve app en  
 2 keer bezoek van musici in de klas 

Over abstractie, muziek schilderen, componeren, 
noteren, luisteren en animeren.

Schilderijententoonstelling

KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST

Met het Nederlands Philharmonisch Orkest en presentator  
Pepijn Gunneweg

Een volledig symfonieorkest van dichtbij meemaken is een 
ervaring die je niet snel vergeet. Vlakbij de musici! Met dit 
unieke project maken we dat voor de kinderen mogelijk, 
waarbij het hele orkest, de instrumenten, de solist, de dirigent 
en de prachtige muziek centraal staan. Hoe werken 80 musici 
samen en hoe klinkt bijvoorbeeld de harp in zijn eentje? Zo 
ontdek je instrumenten die je nog nooit gehoord hebt.

Dompel je onder in de indrukwekkende klanken van de 
strijkers of voel hoe machtig het koper klinkt. En hoe 
fantastisch is het om samen met het hele orkest te zingen of 
als dirigent het hele orkest te dirigeren! 

Voor wie: groep 5 en 6
Wanneer: 25, 26 en 27 februari om 9.15, 10.45, 12.30 uur   
Waar:   NedPhO-koepel
Duur:   45 minuten inleiding en 45 minuten concert 
Lessen: 5 lessen digitaal lesmateriaal en een voorbereidend concert in de  
 klas door een duo van NedPhO musici van 30 min. in februari

Voel de kracht en impact van een volledig symfonieorkest, 
met vlotte vlogs en een mini concert in de klas.

NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

Welkom bij het orkest

groep 5 - 6
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Met muziek van Tsjaikovski en choreografie van Toer van 
Schayk en Wayne Eagling

In deze versie van de geliefde balletklassieker word je 
meegezogen in een feestelijke wereld. Het meisje Clara 
beleeft in haar dromen spannende en romantische avonturen 
met haar tot leven gekomen notenkrakerpop. Het verhaal 
speelt zich af op een koude sinterklaasavond in Amsterdam, 
waar schaatsenrijders over de grachten zwieren. Een 
sprookjesballet dat je hart verovert.

Met Notenkraker en muizenkoning heeft Het Nationale 
Ballet een eigen, Nederlandse versie gemaakt van het 
sprookjesballet De Notenkraker van Tsjaikovski. Speciaal voor 
scholen dansen we een verkorte versie.

Voor wie: groep 5 en 6
Wanneer:   17 december om 13.30 uur
Waar:   Nationale Opera & Ballet
Duur:   2 uur inclusief een korte pauze
Lessen:   1 voorbereidende dansworkshop op school + digitaal lespakket  
 voor circa 3 lessen

Een hartverwarmend sprookjesballet over familie, 
fantasie, en dromen van verre werelden.

HET NATIONALE BALLET

Notenkraker en muizenkoning
Door het Nederlands Philharmonisch Orkest en 
Abdelhadi Baaddi 

In Duizend-en-een-nacht beleeft Sinbad spannende avonturen 
in een oosterse sfeer. Alles komt nog meer tot leven op 
prachtige muziek. De leerlingen leren de liedjes die bij dit 
avontuur horen van tevoren op school. Het voorbereidende 
lesmateriaal geeft inspiratie om het thema duizend-en-een-
nacht breder in te zetten dan alleen in de muziekles. 

Uiteindelijk komt alles samen in een concert in oosterse 
sferen, waarbij achthonderd zingende en bewegende 
leerlingen in de Grote Zaal worden begeleid door een 
symfonieorkest.

Voor wie: groep 5 en 6
Wanneer: 23 en 24 januari om 9.30, 11.30 en 13.30 uur
Waar:   Het Koninklijk Concertgebouw
Duur:   60 minuten
Lessen:   7 lessen van circa 45 minuten via een digitaal lespakket

Over Oosterse sprookjes, avontuur, samenwerken
en creativiteit, gespeeld in de Grote Zaal.

Duizend-en-een-nacht

HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUW
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Door Son Swagga en MC Groove Beest 

Dit is echt grooooooovy. Maar wat is eigenlijk een groove? 
En wanneer groovet iets? Dat gaan we ontdekken met Son 
Swagga, de nieuwe belofte uit Amsterdam. Zij spelen de 
allernieuwste jazz, een swingende mix van funk, fusion, 
spiritual jazz en videogame muziek. Stilzitten is onmogelijk! 
MC Groove Beest zorgt voor vragen, antwoorden, en 
interactie met de zaal. 

Voorafgaand aan het concert vindt een workshop in de klas 
plaats waarbij alvast de grooves gesmeed worden. Top of the 
bill komt er ook een musicus van de optredende bands langs 
om de grooves in de muziek te laten horen. 

Voor wie: groep 7 en 8
Wanneer: 8 november om 10.30 uur
Waar:   Bimhuis
Duur:  circa 1 uur
Lessen:   1 les en een bezoek van een muzikant in de klas

Voor iedereen die houdt van groovy geluid, videogames, 
interactie, jazz, funk, bewegen en dansen.

BIMHUIS

Groove Beest: Son Swagga8
7
groep

groep 7 - 8
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Door Kruidkoek en MC Groove Beest

Groove Beest Kruidkoek, ja dat klinkt meteen al groovy. 
Maar wat is eigenlijk een groove? Dit explosieve bandje waar 
menig schoenzool zijn hielen bij aflikt gaat het ontdekken! De 
jongeheren van Kruidkoek noemen het zelf Garage Jazz: een 
mix van ‘conceptuele, instrumentale, Rock, Jam, Funk, Ska, 
Afro, Disco grooves’. Het is een mengsel van zo ongeveer alle 
muziekgenres die je kent. Hoe het kinkt? Groovy.

Voorafgaand aan het gierende concert vindt een workshop in 
je klas plaats waarbij alvast de grooves gesmeed worden. En 
er komt ook nog eens een topmuzikant langs om de grooves in 
de muziek te laten horen. Stilzitten is onmogelijk.

Voor wie: groep 7 en 8
Wanneer: 17 januari om 10.30 uur
Waar:   Bimhuis
Duur:  45 minuten
Lessen:   1 les en een bezoek van een muzikant in de klas 

Een concert vol met jazz, funk, improvisatie, 
interactie, beweging en dans.

BIMHUIS

Groove Beest: Kruidkoek 
Door het Göttinger Symphonie Orchester 

In 2020 organiseert Het Concertgebouw het Mahler Festival, 
een eerbetoon aan een van de beroemdste componisten ooit: 
Gustav Mahler. Speciaal voor de leerlingen van groep 7 en 8 
is Mahler weer even springlevend: ‘Ik dood? Fake news! Mijn 
muziek is tijdloos, dus ik ook. Ik zing, ik lach, ik dans. Iemand 
commentaar?’ 

Met behulp van een grote dosis humor wordt de muziek van 
Mahler toegankelijk voor jongeren: Symfonie K3? Rückert op 
rap? Of misschien beter in de vorm van een musical?

Voor wie: groep 7 en 8
Wanneer: 6 februari om 9.30, 11.30 en 13.30, 7 februari om 9.30 en 11.30 uur 
Waar:   Het Koninklijk Concertgebouw
Duur:   60 minuten
Lessen:   7 lessen van circa 30 minuten via een digitaal lespakket

Een voorstelling vol ludieke liedjes en briljante 
bodypercussies; zing, klap, tik, dans en stamp!

HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUW

Me, myself and Mahler
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Door Shishani & Namibian Tales en MC Groove Beest 

Een groove lijkt wel te leven! Wat is het eigenlijk? Je ontdekt 
het samen met Shishani & Namibian Tales. De muzikanten zijn 
echte wereldreizigers, en allemaal in verschillende culturen 
opgegroeid. Ze wonen nu in Amsterdam. Hun zoektocht 
naar bijna uitgestorven Namibische muziektradities leidde 
naar de Kalahari woestijn, waar het oudste volk ter wereld 
woont: de San. Daar ontmoetten zij vier oma’s, van wie zij 
eeuwenoude liederen leerden, en waaruit zij hun eigen nieuwe, 
verfrissende muziek maakten. Het is Namibische muziek met 
een eclectische twist. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar als je 
het hoort ben je verkocht. In dit schoolconcert ontdek je dat je 
van oude tradities heel veel kunt leren, en dat je er altijd iets 
nieuws van kunt maken.

Voor wie: groep 7 en 8
Wanneer: 7 februari om 10.30 uur
Waar:   Bimhuis
Duur:  circa 1 uur
Lessen:   1 les en een bezoek van een muzikant in de klas

Een concert over Namibië, het volk de San, oude tradities, 
identiteit en ook jazz, funk,  interactie, beweging en dans.

BIMHUIS

Groove Beest: Shishani & Namibian Tales

groep 7 - 8

Met muziek van Peter Salem en choreografie van 
Annabel Lopez Ochoa

Frida is een gloednieuwe voorstelling over de Mexicaanse 
kunstenares Frida Kahlo. Het leven van Kahlo was niet 
makkelijk: op haar zesde kreeg ze kinderpolio en op haar 
achttiende een ernstig ongeluk. Ter afleiding van de pijn 
en eenzaamheid begint ze te schilderen – ze wordt er 
wereldberoemd mee. 

De choreograaf van de voorstelling, Annabel Lopez Ochoa 
raakte na het zien van de film Frida (2002) in de ban van deze 
kunstenares.  Speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8 maken 
we een verkorte versie van de voorstelling. 

Voor wie: groep 7 en 8
Wanneer:   11 februari om 13.30 uur
Waar:   Nationale Opera & Ballet
Duur:   2 uur inclusief korte pauze
Lessen:   1 voorbereidende dansworkshop op school + 
 digitaal lespakket voor circa 3 lessen

Ballet rond de beroemde Mexicaanse kunstenares 
Frida Kahlo; over het overwinnen van tegenslagen en 
de kracht van kunst.

HET NATIONALE BALLET

Frida
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Door Koffie en MC Groove Beest 

Wanneer klinkt iets groovy? En wat is het eigenlijk. Zoek niet 
verder, want als er iets groovy is, dan is het dit concert. De 
onweerstaanbare muziek van de Amsterdamse band Koffie is 
een mix van afrobeat, jazz en seventies funk. Stil blijven staan 
is onmogelijk tijdens de concerten van deze charismatische 
groep jonge musici. De achtkoppige band zorgt voor een 
vervolg op de Nigeriaanse Afrobeat. Geïnspireerd door deze 
Afrikaanse stijl speelt Koffie oneindige beats met opzwepende 
improvisaties. 

Voorafgaand aan het concert vindt een workshop in de klas 
plaats waarbij alvast de grooves gesmeed worden. Er komt 
ook een muzikant langs om de grooves in de muziek vast te 
laten horen.

Voor wie: groep 7 en 8
Wanneer: 27 maart om 10.30 uur
Waar:   Bimhuis
Duur:  circa 1 uur
Lessen:   1 les en een bezoek van een muzikant in de klas

Een concert met Afrikaanse roots, vol met jazz, funk, 
improvisatie, interactie,, beweging en dans.

BIMHUIS

Groove Beest: Koffie
Samen met een zang- en theaterdocent en een pianist van 
De Nationale Opera

Vergeet even de tijd en presenteer met je klas eens een 
bijzondere muziektheatervoorstelling. Ondersteund door 
een zang- en theaterdocent en een pianist van De Nationale 
Opera studeert de klas in enkele weken tijd een voorstelling 
in, gebaseerd op de opera Turandot van Giacomo Puccini. Het 
libretto en de begeleidende verhalen zijn geschreven door 
kinderboekenschrijver Arend van Dam, de muziek is bewerkt 
door Toek Numan.
Een lespakket bevat tekst, muziek, oefenmateriaal, 
achtergrondverhalen en tips voor het bedenken van een eigen 
decorontwerp, regie of dans.

Voor wie: groep 7 en 8
Wanneer:   vrij te boeken
Waar:   op school
Kosten:  in overleg
Lessen:   omvang en planning in overleg, incl. circa 7 bezoeken van 
 theaterdocent en circa 4 bezoeken van pianist + pianobegeleiding  
 van generale en uitvoering.

Maak met de klas je eigen opera, een mooi alternatief 
voor de jaarlijkse musical.  

DE  NATIONALE OPERA

Prinses Turandot
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Met moderne 21ste eeuwse muziekinstrumenten. 

Wist je eigenlijk wel dat je zelf muziek kunt bedenken? Vanuit 
het niets! Ga eens op onderzoek uit in ons laboratorium. 
Iedereen kan spelenderwijs muziek leren maken in deze 
workshop. Noten lezen of ervaring met een muziekinstrument 
is niet belangrijk. SoundLAB laat je ervaren dat er veel meer 
muziekinstrumenten zijn die je al kent.

In de workshop SoundLAB staat experimenteren met 
wonderlijke, unieke instrumenten centraal. Met een grote 
verzameling van zo’n 100 experimentele muziekinstrumenten. 
Een groot aantal is speciaal voor deze workshop ontwikkeld 
en maakt gebruik van nieuwe technologieën. 

Voor wie: groep 3 t/m 8 
Wanneer: vrij te boeken
Waar:   Het Muziekgebouw, het W&T lespakket kan ook op school
Duur:   90 minuten
Lessen:  1 les digitale voorbereiding

Samen componeren, samenwerken, creativeit en 
wetenschap & techniek ontdekken.

HET MUZIEKGEBOUW

Workshop SoundLAB

Voor 
de hele 
school

schoolbreed

Vanaf groep 3
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Met musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest en 
Nederlands Kamerorkest

Zit je net rustig in de klas te lezen, komt er ineens een 
gigantische contrabas binnen wandelen. En daarachteraan 
een viool. Een bliksemconcert! De hele klas is een podium 
geworden. Het is live muziek, in je klas, door professionele 
orkestmusici. Doe die deur maar dicht, want dit ga je op de 
gang horen. 

Musici gaan in duo’s met hun instrument van groep naar groep 
en spelen de mooiste muziek. Ze vertellen alles over het 
orkest, laten kinderen dirigeren, spelen een door de kinderen 
bedachte improvisatie of spelen mee met zingende kinderen.

Voor wie: alle groepen
Wanneer: in overleg te boeken   
Waar: op school   
Duur:   30 minuten
Lessen: 1 les digitale voorbereiding

Over instrumenten, muzikale ontmoeting, het orkest,  
en musicus als beroep

NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

Bliksemconcerten
Met een opera zangeres of twee balletdansers van de 
Junior Company

Deze introductieles laat leerlingen kennismaken met opera 
of ballet – een bijzondere manier van zingen of dansen die ze 
niet vaak tegenkomen. Een docent die heel goed kan zingen 
of dansen bezoekt de klas. De nadruk bij de lessen ligt op 
zang en dans als expressiemiddel en het spelen met de stem 
of het bewegingsgeheugen. 

Als afsluiting zingt een operazangeres een prachtige aria 
samen met de kinderen. Óf twee dansers van de Junior 
Company dansen op school een echte pas de deux.

Voor wie: 3 t/m 8
Wanneer:   vrij te boeken
Waar:   op school
Duur:   45 minuten per les
Lessen:   workshop op school met aansluitende presentatie

Maak kennis met opera of ballet en ontdek het 
plezier in zingen en dansen.

NATIONALE OPERA & BALLET

Opera of Ballet in je klas

Vanaf groep 3
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Samen met een zang- en theaterdocent en pianist van
De Nationale Opera

Er is altijd heel veel te doen in Nationale Opera & Ballet. 
Maar spoorzoeken dwars door het theater zie je zo niet vaak. 
Met een plattegrond vol aanwijzingen volgen de kinderen 
een spannende speurtocht door het theater. Om de tocht tot 
een goed einde te brengen, zal er ook gezongen of gedanst 
moeten worden! Spelenderwijs leer je zo alle geheimen van 
het theater kennen. 

Voor wie: alle groepen
Wanneer:   vrij te boeken
Waar:   Nationale Opera & Ballet
Duur:   90 minuten
Kosten:  75€ per groep van 15 leerlingen
Lessen:   geen voorbereiding nodig

Ga op ontdekkingstocht en leer hoe het er achter de 
schermen van de opera en het ballet aan toe gaat.

DE  NATIONALE OPERA

Speuren en sporen in het theater
Maak je eigen opera of balletvoorstelling

Maak in één middag een eigen versie van de opera Rusalka 
van de componist Antonín Dvorák. Een stuk over een kleine 
zeemeermin die een heks moet overwinnen om uiteindelijk 
haar prins te krijgen. 

Of maak in een middag een eigen versie van het ballet 
Notenkraker en muizenkoning: het verhaal van Clara die met 
haar Notenkraker een avontuurlijke wereldreis maakt. Tijdens 
deze workshops komen sprookjes tot leven.

Voor wie: alle groepen
Wanneer:   vrij te boeken
Waar:   Nationale Opera & Ballet
Duur:   2 uur tot 2,5 uur
Lessen:   geen voorbereiding nodig

Maak op speelse wijze kennis met de kunstvormen opera 
en ballet. Via een fantasievol verhaal leer je spelen, 
presenteren en zingen of dansen.

NATIONALE OPERA & BALLET

De kleine zeemeermin of
Magie en muizenissen

schoolbreed

^
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Met muziek van Prokovjev

Het beroemdste liefdesverhaal ooit is ongetwijfeld Romeo 
en Julia. Nadat ze elkaar ontmoet hebben krijgen ze al snel 
problemen, want hun Italiaanse families waren aartsvijanden. 
Het loopt slecht af voor Romeo en Julia, waardoor ze hét 
symbool geworden zijn van de onmogelijke liefde. In deze 
voorstelling komt het prachtige liefdesverhaal opnieuw tot 
leven, met een eigentijdse draai. Het is een feest van spel en 
muziek.

Leerlingen leren de meeslepende muziek van Prokofjev 
kennen en gaan samen swingende bodypercussie spelen.
En ze schrijven zelfs hun eigen rap.

Voor wie: groep 7 en 8
Lessen:   6 lessen via een educatieve app 

Apps zijn gratis aan te vragen zijn op 
www.concertgebouworkest.nl/educatieve-apps.  

Een app met muziek over verliefdheid, familie, 
ongehoorzaamheid, ruzie en een fataal misverstand 
om in de klas mee te werken.

KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST

Romeo en Julia , een gratis educatieve app 
voor in de klas
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Kom naar de gratis workshopmiddagen in 
Het Koninklijk Concertgebouw

Als je je kennis over muziek en instrumenten wilt uitbreiden, 
dan zit je goed bij deze workshopmiddag voor leerkrachten. 
Je gaat zelf ervaren hoe leuk het is om samen muziek te 
maken. Zó leuk dat je na afloop direct met je klas aan de slag 
wilt. Laat dat nou net de bedoeling zijn.

De workshop stipt de verschillende domeinen aan van 
muziekonderwijs: zingen, spelen, bewegen, luisteren en 
vastleggen. Na een gezamenlijke warming-up verdelen 
we de groep in kleinere groepen van onder-, midden-, en 
bovenbouwleerkrachten, zodat we per bouw dieper kunnen 
ingaan op de verschillende muzikale vaardigheden. Aan het 
eind van de middag sluiten we de workshop weer met alle 
leerkrachten samen af.

Meer informatie via educatie.concertgebouw.nl

HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUW

Workshopmiddag voor leerkrachten
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Muzikale domeinen

Oorkaan

Het Koninklijk Concertgebouw

Koninklijk Concertgebouworkest

ZINGEN DANSENSPELEN LUISTERENBEWEGEN
VAST-

LEGGEN
PRESEN-
TEREN

RECEP-
TIEF

REFLEC-
TIEF

VOOR-
BEREIDING

groep 1 en 2

groep 3 en 4

groep 5 en 6

groep 7 en  8

Het Carnaval der Dieren

Peter en de wolf

Schilderijententoonstelling

Romeo & Julia

Sticks

Caravan

Dromenblazers

Vreemde Streken

Kwartetten met Beethoven

groep 1 t/m 4

groep 3 t/m 6

groep 3 t/m 6

groep 3 t/m 6

groep 4 t/m 6

groep 1 en  2

groep 1 en  2

groep 3 en 4

groep 5 en 6

groep 7 en 8

KleuterSinfonietta

Zing met ons mee

Sofie en de mannetjes van de tijd

Duizend-en-een-nacht

Me, myself and Mahler
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Het Nederlands Philharmonisch Orkest

Bimhuis en Muziekgebouw

Nationale Opera & Ballet ZINGEN DANSENSPELEN LUISTERENBEWEGEN
VAST-

LEGGEN
PRESEN-
TEREN

RECEP-
TIEF

REFLEC-
TIEF

VOOR-
BEREIDING

groep 3 t/m 8

groep 7 en  8

SoundLAB

Groove Beest

voor de hele school 

groep 1,  2 en  3

groep 5 en 6

Bliksemconcerten 

Pluk van de Petteflet

Welkom bij het orkest

voor de hele school

groep 3 t/m 8

groep 1 en 2

groep 3 en 4

groep 3 en 4

groep 5 en 6

groep 7 en 8 

groep 7 en 8

Speuren en sporen in het theater 

Opera of ballet in je klas 

De kleine grote kist

Een lied voor de maan

De kleine zeemeermin / Magie en muizenissen

Notenkraker en muizenkoning

Frida

Prinses Turandot
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2019 - September Oktober November December 2020 - Januari

Pluk van de Petteflet
NedPhO-koepel
Do 26: 10.00 / 11.30
Vr 27: 10.00 / 11.30

Pluk van de Petteflet
NedPhO-koepel
Do 9: 10.00 / 11.30
Vr 10: 10.00 / 11.30

Caravan
Muziekgebouw
Wo 2: 10.30 / 12.30 

Kwartetten met Beethoven
Muziekgebouw
Ma 27: 11.30 / 13.30 

Sticks
Muziekgebouw
Vr 31: 10:30 / 12:30 uur

De kleine grote kist
Nationale  
Opera &Ballet
Di 29: 11.00 / 13.00
Wo 30: 11.00 / 13.00

Notenkraker en 
muizenkoning
Nationale  
Opera & Ballet
Di 17: 13.30

Groove beest: 
Son Swagga
Bimhuis 
Vr 8: 10.30

Groove beest: 
Kruidkoek
Bimhuis
Vr 17: 10.30

Duizend-en-een-nacht
Het Concertgebouw
Do 23: 9.30 / 11.30 / 13.30
Vr 24: 9.30 / 11.30 / 13.30

Jaarkalender

KleuterSinfonietta
Het Concertgebouw
Ma 7: 9.30 / 11.00 / 13.30
Di 8: 9.30 / 11.00 / 13.30 
Wo 9: 9.30 / 11.00
Do 10: 9.30 / 11.00 / 13.30
Vr 11: 9.30 / 11.00

KleuterSinfonietta
Het Concertgebouw
Ma 27: 9.30 / 11.00 / 13.30
Di 28: 9.30 / 11.00 / 13.30 
Wo 29: 9.30 / 11.00
Do 30: 9.30 / 11.00 / 13.30
Vr 31: 9.30 / 11.00
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April Mei

In overleg te boeken

JuniFebruari Maart

Pluk van de Petteflet
NedPhO-koepel
Wo 17 10.00 / 11.30 
Do 18 10.00 / 11.30

Welkom bij het orkest
NedPhO-koepel
Di 25: 9.15 / 10.45 / 12.30
Wo 26: 9.15 / 10.45 / 12.30
Do 27: 9.15 / 10.45 / 12.30

In Het Muziekgebouw of 
bij jou op school
SoundLAB

Vreemde Streken
Muziekgebouw
Vr 21: 10.30 / 12.30

Dromenblazers
Muziekgebouw
Vr 3: 10.30 / 12.30

Geen voorstellingen, maar 
je kunt wel workshops 
boeken. 

Frida
Nationale  
Opera & Ballet
Di 11: 13.30

Een lied voor de maan
Nationale  
Opera & Ballet
Do 19: 11.00 / 13.00
Di 24: : 11.00 / 13.00

Groove beest: 
Koffie
Bimhuis
Vr 27: 10.30

Bij jou op school
Prinses Turandot
Opera/ballet in je klas
De kleine zeemeermin
Magie & muizenissen

Bij jou op school
Bliksemconcerten

Nationale  
Opera & Ballet
Speuren en Sporen
in het theater

Zing met ons mee - 
Liedjes zonder grenzen
Het Concertgebouw
Ma 3: 9.30 / 11.15 / 13.30 
Di 4: 9.30 / 11.15 / 13.30

Sofie en de mannetjes 
van de tijd 
Het Concertgebouw
Di 3: 9.30 / 11.15 / 13.30 
Ma 9: 9.30 / 11.15 / 13.30 
Di 10: 9.30 / 11.15 / 13.30
Do 12: 9.30 / 11.15 / 13.30

Carnaval der dieren
RCO House
Ma 6: 9.30 / 11.00 / 12.45

Peter en de wolf
RCO House
Di 7: 9.30 / 11.00 / 12.45

Schilderijententoonstelling 
RCO House
Wo 8: 9.30 / 11.00 / 12.45

Me, Myself and Mahler
Het Concertgebouw
Do 6: 9.30 / 11.30 / 13.30
Vr 7: 9.30 / 11.30

KleuterSinfonietta
Het Concertgebouw
Wo 22: 9.30 / 11.00
Do 23: 9.30 / 11.00 / 13.30
Vr 24: 9.30 / 11.00

Groove beest: 
Shishani
Bimhuis 
Vr 7: 10.30
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Nationale Opera & Ballet Het Koninklijk Concertgebouw Het Bimhuis &  Muziekgebouw

Nationale Opera & Ballet biedt zang, 
dans en muziek van wereldklasse. Onze 
voorstellingen worden volledig ‘in huis’ 
gemaakt, van kostuums en pruiken tot 
decors en rekwisieten. Zo kan bijna iedere 
fantasie werkelijkheid worden. In onze 
educatieve projecten zoeken we altijd een 
balans tussen kijken, luisteren en actief 
meedoen. 

Bij Nationale Opera & Ballet ontdek je dat  
fantasie en dromen werkelijkheid kunnen 
worden. Kinderen ervaren de betoverende 
kracht van zang en dans in het hart van 
Amsterdam.

Niet voor niets is het bekend over de 
hele wereld. Het is onvergetelijk met een 
fenomenale akoestiek. Meer dan ooit wil 
Het Koninklijk Concertgebouw er zijn 
voor iedereen. Ieder kind heeft recht op 
een muzikale ontwikkeling en ieder kind is 
welkom in Het Koninklijk Concertgebouw. 
Kleinschalig voor de onderbouw, 
indrukwekkend voor de bovenbouw, maar 
altijd zo bijzonder dat je er kippenvel 
van krijgt. Dat is het wonder van de 
muziek en de magie van Het Koninklijk 
Concertgebouw. 

Het Concertgebouw laat een bijzondere 
indruk achter. Het is een ervaring en 
een unieke kans om als kind kennis te 
maken met het gebouw en de prachtige 
akoestiek.  

Al jong echt plezier kunnen beleven 
aan muziek. En kinderen echt raken met 
avontuurlijke muziek, altijd gespeeld 
door topmusici. Van jazz tot hedendaags 
klassiek. Dat is een van de doelstellingen 
van het Bimhuis en het Muziekgebouw. Ze 
organiseren daarom het hele schooljaar 
workshops SoundLAB, schoolconcerten 
en spannende kijkjes achter de schermen 
voor het basisonderwijs en het speciaal 
onderwijs.

Bij Het Bimhuis & Muziekgebouw gaan 
kinderen op ontdekkingsreis en avontuur. 
Spelenderwijs maak je kennis met jazz, 
hedendaagse klassiek, improvisatie en 
wereldmuziek. 

⇨ 
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Koninklijk Concertgebouworkest OorkaanHet Nederlands Philharmonisch Orkest 
| Nederlands Kamerorkest

Met een symfonisch orkest en een 
kamerorkest, een specialisatie in 
opera en een liefde voor toegankelijk 
repertoire, is het NedPhO|NKO een 
ongekend veelzijdige organisatie. Het 
Concertgebouw is de thuiszaal voor een 
gevarieerde concertprogrammering en als 
het orkest van De Nationale Opera wordt 
het internationaal gerekend tot de beste 
operaorkesten. 

 

Bij Het NedPhO|NKO krijg je als kind 
de kans om extra dicht bij het orkest 
te komen. Daardoor leer je over 
samenwerken, hoe een orkest zich 
voorbereid, maar ook over individuele 
instrumenten en hoe het is om een 
professionele musici te zijn.

Vanwege zijn unieke klank en zijn 
stilistische flexibiliteit wordt het Koninklijk 
Concertgebouworkest gerekend tot de 
beste orkesten ter wereld. Met groeiende 
nadruk op educatie en talentontwikkeling 
investeert het orkest actief in de toekomst 
van de symfonische muziek. Zo leidt de 
RCO Academie jonge, talentvolle musici 
op in het orkestspel. In 2019 begint het 
nieuwe internationale jeugdorkest RCO 
Young voor Europese talenten van 14 
t/m 17 jaar die een steuntje in de rug 
verdienen.

Bij het Koninklijk Concertgebouworkest 
maken leerlingen kennis met klassieke 
verhalen en muziekstukken door middel 
van kleurrijke Kinderconcerten en 
educatieve apps die gratis zijn voor 
basisscholen.

Oorkaan maakt met topmusici live 
concerten voor een jong publiek. Wij 
willen zoveel mogelijk kleine en grote 
oren de oneindige wereld van muziek 
laten ontdekken. Dit doen we in 
theatrale verrassende vormen die het 
verbeeldingsvermogen van kinderen 
stimuleren. Wij richten ons hierbij op 
klassieke muziek uit de hele wereld van 
vroeger en nu.

Musici van Oorkaan spelen de muziek 
uit het hoofd. Hun speelstijl is beeldend 
en fysiek. Op die manier geeft Oorkaan 
kinderen een ingang om écht te kunnen 
luisteren en genieten van de mooiste 
muziek. 
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Nog even 
praktisch
Kosten
Door samenwerking tussen zes podia worden 
alle voorstellingen aangeboden voor €4,– 
(per leerling per voorstelling, tenzij anders 
aangegeven).

Gratis vervoer met de cultuurbus en –boot
Amsterdamse basisscholen kunnen gratis 
gebruikmaken van de Cultuurbus- en boot 
wanneer zij een voorstelling of workshop 
bezoeken die aansluit bij een leerlijn uit 
het Basispakket kunst- en cultuureducatie. 
Kijk op cultuurbusamsterdam.nl voor meer 
informatie en reserveringen.

Meer weten?
Over een voorstelling, concert of workshop, 
of wil je reserveren? Neem dan contact 
met ons op. Alle contactgegevens vind je 
achterop deze gids. 
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Over de Alliantie Muziekeducatie Amsterdam

Sinds juni 2015 is de AMA actief. We willen 
alle Amsterdamse leerlingen en leraren uit 
het primair onderwijs de kans geven om 
muziekpodia te bezoeken, zodat zij gedurende 
hun hele schooltijd de muzikale rijkdom van 
Amsterdam ervaren. Kort gezegd: we willen dat 
professionele muziek er voor iedereen is. 

Alliantie Muziekeducatie Amsterdam wordt 
ondersteund door de Maurice Amado 
Foundation.

AMA werkt ook samen met de drie 
muziekscholen in de stad die het 
muziekonderwijs op het merendeel van 
alle Amsterdamse basisscholen verzorgen.

Veel plezier met je ontdekkingsreis. Er valt 
nog zoveel te zien, doen en horen. Je zult 
hoe dan ook geraakt worden.



34

Ontdek de muziek...
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Sommige voorstellingen zijn erg populair en zitten 
daarom snel vol. Weet je al dat je graag naar een 
bepaalde voorstelling wilt gaan? Wacht dan niet 
te lang met reserveren.

Op www.amsterdamsemuziekeducatie.nl vind 
je het complete overzicht van voorstellingen 
inclusief links naar reserveringen en lesmateriaal.

Heb je vragen of suggesties? 
Mail naar ama@amsterdamsemuziekeducatie.nl 

Reserveer 
nog voor de 
zomervakantie
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Bimhuis & Muziekgebouw
Adres: Piet Heinkade 1 en 3, 1019 BR Amsterdam
Contactpersoon: Anouk Diepenbroek, hoofd educatie
Telefoon: 020–788 2016
Email: educatie@bimhuismuziekgebouw.nl
Website: jeugd.muziekgebouw.nl

Oorkaan
Correspondentieadres: de Kempenaerstraat 11B, 1051 CJ Amsterdam
Contactpersoon: Marion Jonk, hoofd Positionering en Educatie
Telefoon: 020–244 0212
Email: educatie@oorkaan.nl
Website: oorkaan.nl/scholen

Nationale Opera & Ballet
Correspondentieadres: Postbus 16822, 1001 RH Amsterdam
Contactpersoon: Mechteld van Gestel, hoofd educatie
Telefoon: 020–551 8307
Email: educatie@operaballet.nl
Website: operaballet.nl/educatie

Het Koninklijk Concertgebouw
Adres: Concertgebouwplein 10, 1071 LN Amsterdam
Contactpersoon: Annelies Smit, hoofd educatie
Telefoon: 020–573 0533
Email: educatie@concertgebouw.nl
Website: educatie.concertgebouw.nl

Het Nederlands Philharmonisch Orkest
Adres: Batjanstraat 3, 1094 RC Amsterdam
Contactpersoon: Jacco Minnaard, projectmanager NedPhO GO!
Telefoon: 020–521 7534
Email: jm@nedpho.nl
Website: orkest.nl

Koninklijk Concertgebouworkest
Adres: Gabriël Metsustraat 16, 1071 EB Amsterdam
Contactpersoon: Lili Schutte, hoofd educatie
Telefoon: 020-305 1010
Email: l.schutte@concertgebouworkest.nl
Website: concertgebouworkest.nl


