CLASSICS FOR KIDS
KENNISMAKEN MET KLASSIEKE MUZIEK OP KINDERMAAT!

een creatie van

Klassieke muziek enkel voor volwassenen? We dachten het niet. Met
‘Classics for Kids’ maken we klassieke
muziek al meer dan 20 jaar behapbaar
voor kids. Laat ook uw leerlingen op
een speelse en laagdrempelige manier
kennismaken met klassieke muziek.
Onze kinderconcerten vormen een
ongedwongen manier om kinderen in
contact te brengen met, en plezier te
laten beleven aan klassieke muziek!

De aanpak van ‘Classics
for Kids’?
Herkenbaarheid! Bekende kinderliederen en popsongs, waar de kinderen mee
opgroeien en gebaseerd op hun leeftijd,
worden in een jasje van Mozart, Bach of
een andere toonaangevende componist
gegoten. Terwijl de klassieke melodieën
doorsijpelen en herkenbaar zijn, voelt het
voor kinderen vertrouwd aan. Een winwin dus. Maar het blijft niet bij luisteren:
de leerlingen kunnen ook effectief mee
musiceren. Onze klassieke concerten zijn
er voor en door kinderen, meteen ook de
reden waarom deze al meer dan 20 jaar
een succesrecept vormen.

Ons uitgangspunt?
Muziek is van iedereen! Welke taal u ook
spreekt of welke achtergrond u ook heeft:
het ritme en de klanten van muziek doen
mensen opleven en verenigen. Muziek is
een manier van communiceren en de ideale
manier om uw gevoelens uit te drukken.
Met ons project willen we kinderen samenbrengen, samen laten spelen en plezier
laten beleven.

Voor wie?
Met onze ‘Classics for Kids’ concerten
mikken we op twee doelgroepen:
>> Kleuters en leerlingen van het 1ste en
2de jaar lager onderwijs
>> Leerlingen van het 3de tot en met het
6de jaar lager onderwijs
De concerten, inclusief strijkkwartet,
worden aan de leefwereld van de leerlingen
aangepast voor een optimale beleving.

Waar mag u zich aan verwachten?
Tijdens het concert maken de leerlingen
kennis met tal van bekende, gereputeerde klassieke componisten: Handel,
Mozart, Bach, .Vivaldi, Charpentier, ze
passeren allemaal de revue. Stuk voor
stuk worden hun werken voorzien van
een bekende en hedendaagse saus,
met herkenbare kinderliedjes. Ook
een kruisbestuiving met pop wordt
voorzien. Reken op een concert van 60
minuten.
Wij komen naar uw school toe met
ons “Classics for Kids” live-orkest. Ons
orkest bestaat uit een 1ste en 2de viool, altviool, cello en zang. De perfecte
combinatie van 5 muzikanten voor een
geweldig optreden.

“Classics for kids” op uw
school?
Jouw leerlingen kennis laten maken met
klassieke muziek? Dat kan al vanaf € 4 per
leerling, met een minimum van 230 leerlingen. Minder leerlingen? Dan zoeken we
graag naar een andere, haalbare formule.
Het spreekt voor zich dat zowel de directie
als leerkrachten dit concert gratis kunnen
bijwonen.

Meer weten of reserveren?
Meer weten over “Classics for Kids” of wenst u
een concert te boeken voor uw school? Mail ons op
welkom@tenteo.be of bel ons op +32 470 93 76
32. We geven u met plezier meer info. Bijkomende
informatie kan u ook vinden op
www.tenteo.be
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