
KNMO Jeugdinspiratiedag – zaterdag 25 mei 2019 – Akoesticum Ede 
 
Ben je op zoek naar: 

- Leuke activiteiten om met je jeugdleden te doen? 
- Inspiratie voor het geven van wervingslessen op een basisschool? 
- Improvisatie ideeën met instrumenten? 
- Een connectie tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs? 
- Informatie over allerlei zaken rondom jeugdleden? 

 
Kom dan naar de Inspiratiedag Jeugd KNMO op 25 mei 2019 in het Akoesticum in Ede! 
 
De dag in het kort: 
Vanaf 9.45uur is iedereen van harte welkom in het Akoesticum. De dag zal worden geleid 
door Suzan Lutke. Muziek en onderwijs vormen de rode draad in haar loopbaan. Door 
gebruik te maken van haar uitgebreide kennis en ervaring t.a.v. muziek en onderwijs, zal zij 
deze dag op inspirerende wijze vorm geven.  
Samen met Dorrie Besouw (voorzitter van de commissie Educatie en Jeugd van de KNMO) 
zal zij de dag openen, waarna iedereen deel kan nemen aan een eerste workshop. 
 
Tijdens workshop ronde 1 is het mogelijk om te kiezen voor een workshop over de Kobranie 
methode. De Kobranie methode is een muzikale werkvorm die groepen improviserend laat 
samenspelen, onder leiding van een processor. Hiervoor is je eigen instrument 
noodzakelijk! Deze workshop wordt gegeven door Jeffrey Noordijk, een veelzijdige zanger 
met veel ervaring in het geven van workshops rondom de Kobranie methode. 
 
Verder kun je aan den lijve ondervinden hoe een spelenderwijsorkest werkt. Patrick de Heus 
zal je meenemen in de gedachte van het spelenderwijsorkest en aanknopingspunten bieden 
voor samenwerking met vakdocenten, muziekscholen, muziekverenigingen en andere 
culturele instellingen om een goede verbinding te maken van binnenschools naar 
buitenschools. 
 
Je kunt ook kiezen voor Thijs Hazeleger. Hij geeft een workshop over  “er is meer dan een 
jeugdorkest” De titel zegt het eigenlijk al, Thijs gaat op vernieuwende wijze uitleg geven over 
de mogelijkheden om jeugd te binden, anders dan een jeugdorkest.  
 
De laatste optie is de workshop Klinkend perspectief van John Gubbels. Klinkend perspectief 
is een muziekeducatief programma voor groep 5 van de basisschool. Tijdens dit programma 
wordt er informatie gegeven over de verschillende instrumentgroepen, zijn er 
livedemonstraties en dit alles werkt toe naar een eindpresentatie. John Gubbels zal u 
meenemen in deze lesopzet, die in parkstad (Brunssum, Kerkrade en Landgraaf) actief wordt 
ingezet.  
 
Vervolgens zal er tijdens de lunch een showoptreden worden gegeven Jeugd Showband 
Irene uit Ede.  
 
Na de lunch volgt er weer een workshopronde. 



De workshop van de Kobranie methode door Jeffrey Noordijk behoort weer tot de 
keuzemogelijkheden.  
 
Verder kan er ook gekozen worden voor Roger Niese van Philharmonie Zuid. Hij gaat 
improviseren met instrumenten. Dus hierbij geldt ook: Breng je instrument mee! 
 
Bij Thijs is de workshop “er is meer dan een jeugdorkest” weer te volgen. 
 
En als laatste mogelijkheid geeft Jan van den Eijnden van het LKCA een workshop over de 
verbinding tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs. 
 
Vervolgens is er een theepauze, met een spetterend optreden van Kleintje Spul(t). Kleintje 
Spul (t) is meer een showband dan een dweilorkest. In coole baseball-jacks verzorgen zij 
optredens en maken ze er een feestje van.  
 
Ook is er voor iedereen de gelegenheid om over de kennismarkt te wandelen om zoveel 
mogelijk relevante informatie te verzamelen. U vindt daar Adams Musical Instruments met 
hun nieuwe Adams Kids instrumenten, Meer Muziek in de Klas met informatie over Meer 
Muziek in de Klas Lokaal, TacT  Muziek: gedreven door 100% passie en creativiteit brengen 
zij muziekverenigingen in beweging, Musidesk presenteert haar Spelenderwijsorkest-
arrangementen en blaasmenu.   
 
Om 15.00 uur vindt er nog een debat en discussie plaats onder leiding van Suzan Lutke. Wij 
(als commissie) zijn erg benieuwd naar de zaken die er in het werkveld/ verenigingsveld 
leven t.a.v. educatie en jeugd. Dus neem actief deel! 
 
Dus: ben je betrokken bij de jeugd en muziek, op welke wijze dan ook, schrijf je dan nu in 
voor onze inspiratiedag op: https://www.knmo.nl/2019/03/21/knmo-jeugd-inspiratiedag-
25-mei-2019-in-ede/ 
We zien je graag op 25 mei 2019 in Ede!! 
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