
Muziek verbindt en geeft zelfvertrouwen. In de huidige digitale wereld zijn bezigheden en aan-
dacht vaak vluchtig. Tijdens deze workshop werken leerlingen met kostbaar, uitdagend materiaal. 
Even niet vanaf een scherm. Ervaren de magie van vinyl en beleven de kick van zelf muziek maken.  

Kinderen bladeren door koffers vol platen, muziek gaat letterlijk van hand tot hand. Ze leren vinyl 
veilig te hanteren en draaien muziek op blinkende draaitafels. Zetten met een koptelefoon 
nummers precíes goed klaar. Ervaren hoe geweldig het klinkt als je twee platen soepel aan elkaar 
mixt. 

Einddoel is een unieke groepsmix, die iedereen mee naar huis krijgt. Om hem zo vaak terug te 
luisteren als ze willen! 

Wat levert het op? 

 Ervaar de kracht van muziek

 Beleef de ‘kick’ van zelf-muziek-draaien

 Geef het groepsgevoel een boost

 Stel samenwerking, creativiteit en vertrouwen op de proef

  Vergroot de motivatie
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“Er was gave apparatuur en veel keus in platen/muziek. Lekker snuffelen tussen de platencollectie vond ik leuk. 
Aan het einde van de workshop weet je ook echt hoe de apparatuur werkt.” - Kayli de Vries

   


