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Samen

……en dÁÁrom
is Music Home opgericht!
Music

Home

stimuleert

het

samen muziek maken bij jongeren
tot 18 jaar. Music Home daagt
uit en verlegt grenzen. Music
Home ontwikkelt muzikaliteit en
vriendschappen.
Muziek is een belangrijke basis voor later. Muziek verbetert
namelijk de sociale vaardigheden, bevordert de ontwikkeling
van de intelligentie, vermindert de concentratieproblemen en
verhoogt de schoolprestaties. Maar vooral, muziek maken is
plezier maken.
In Music Home is plaats voor iedereen die muziek wil maken
ongeacht het muzikale niveau, het instrument of de soort
muziek.
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Music Home muzikanten kunnen in big bands, pop bands
of zanggroepen muziek maken. Of zich aansluiten bij het
blaasorkest of de percussiegroep.

Om jonge muzikanten zo goed mogelijk te kunnen be-

Music Home Alive is voor

geleiden, bestaat Music Home uit drie groepen:

tieners die al enige ervaring
hebben met muziek maken.

Music Home 4Kidz; kinderen
van

8

tot

10

In Music Home Alive komen

maken

diverse muziekrichtingen samen of gaan juist ieder een

met

eigen weg. Deze muziekrichtingen worden op project basis

verschillende muziekstijlen en

ontwikkeld. Behalve muziekprojecten worden ook workshops

spelenderwijs

jaar
kennis

muziekinstrumenten. De interesse in muziek maken wordt

georganiseerd op het gebied van arrangeren, video en

met muziekprojecten in samenwerking met de basisschool

geluidstechniek en muziek management. Als vervolgens de

extra gestimuleerd. Kinderen willen vervolgens een keer per

leeftijd van 18 jaar is bereikt, is een stevige basis gelegd voor

week na schooltijd muzieklessen nemen bij een erkende

gepassioneerd muziek maken.

muziekschool. Music Home ontwikkeld muziekprojecten
om kinderen te stimuleren een instrument te gaan en te
blijven bespelen. Zodra de muzikantjes enige instrumentale
basisvaardigheden hebben ontwikkeld, kunnen ze samen
musiceren in Music Home Basix.
In

Music

draait

Home

alles

om

Basix
samen

muziek maken op snaar,
toetsen, slagwerk en blaas
instrumenten. Talent ontdekken en ontwikkelen tijdens
de wekelijkse samenspeelmomenten onder vakkundige
begeleiding. Het volgen van muzieklessen is een voorwaarde
om muziek te maken in Music Home. Er worden regelmatig
optredens georganiseerd die de muzikantjes extra motiveren,
ook als het even minder goed gaat. Er zijn uitstapjes om
het groepsgevoel te versterken. Al na enige tijd gaan de
muzikantjes een voorkeur krijgen voor bepaalde muziekstijlen
zoals popmuziek, klassieke muziek of blaas en percussie
muziek en stromen ze door naar Music Home Alive of een
van de andere muziekgroepen op Muziekplein.

Blokfluitles is al
tijd gezellig: We
gaan stra
ook samen trom
pet spelen in Bas ks
ix!
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In Music Home wordt
zoals Nekizi…
andere muziekgroepen

Over Muziekplein
Music Home muzikanten maken muziek op
Muziekplein. Muziekplein is een ontmoetingsplaats van muziekinitiatieven en muziekstijlen, van tradities en cultuur. Muziekplein is
voor iedereen die muziek wil maken; voor jong
en oud, voor ervaren en beginnende muzikanten
met blaas-, percussie-, snaar- of toetsinstrumenten en zang.

Contact
Secretariaat
      Telefoon
E-mail adres

Esdoornstraat 17, 6086 CJ Neer
06-191 361 45
secretariaat@muziekplein.eu

