
 

PROGRAMMA 
Het Music & More Festival bestaat uit workshops, presentaties & more! 

 

Workshops 
 
Icoonpoppetje maken – Joeri van den Anker – doorlopend 
Tijdens deze workshop maak jij jouw eigen icoonpoppetje. Hoe ziet hij/zij er uit en waar denkt diegene 
allemaal aan? Ervaar het zelf en maak jouw eigen icoon. 
 
Drukwerktechnieken – Marjan van Breugel – doorlopend 
Druk het af! Maak je eigen stempel of tover een tekening in spiegelbeeld tevoorschijn.  
Met druktechnieken kun je dat uitproberen. 
 
Kleiwerken – Conny Pols – doorlopend 
Kom en boetseer van klei een dierenmasker. Als een echte kunstenaar, kan iedereen jouw kunstwerk 
daarna bewonderen. 
 
Breakdance – Mitchell Amsterdam – ieder uur 
In deze korte workshop maak je kennis met de basismoves van breakdance. Leer onder andere de 
babyfreeze, breakstep en draai als een koffiemolen over de grond. 
 
Hiphop – Dansstudio Violetta – ieder half uur 
Helemaal losgaan en bewegen op stoere muziek. Deze hiphopworkshop is vrolijk en energiek. Je kunt even 
helemaal losgaan en bewegingen leren op stoere muziek. Doe mee en laat je verrassen door de nieuwste 
choreografieën. 
 
Fotografie – Jørgen Snoep – ieder uur 
Wat gebeurt er in een fotostudio? Waar moet je als “fotograaf” maar ook “model” allemaal op letten? Deze 
middag heb je de kans om dat met een echte fotograaf in een bijzondere workshop te ontdekken! 
 
Creatief schrijven – Illa Wolters – ieder half uur 
In de workshop Creatief Schrijven “De natuur en ik” schrijf je op een makkelijke manier over wat natuur voor 
jou betekent en wat je eraan beleeft. Je schrijft dit niet voor iemand anders, maar helemaal voor jezelf 
alleen.  
 
One minute of Fame Experience! – Clifford van Langeveld – vanaf 17:00 uur, doorlopend 
Voel je heeeel even een succesvol drummer of gitarist tijdens de ‘one minute of fame experience’! Neem 
plek achter het drumstel en ervaar hoe het is om een drummer te zijn! 
 
Gitaar – Richard van Vliet – vanaf 17:30 uur, ieder half uur 
Heb jij wel eens een gitaar vastgehouden? Tijdens deze workshop maak je kennis met het instrument en kun 
je na een half uur al een liedje spelen! 
 
Percussie – Judith van de Gaag – vanaf 17:00 uur, ieder uur 
Ritme! Doe mee en speel op allerlei instrumenten mee!  Je leert verschillende geluiden en ritmes te maken 
en aan het einde van deze workshop kun je een ritme spelen. Probeer maar! 
 
Atelier Rondom Kleur- Liesbeth Vlasblom – doorlopend  
Liesbeth Vlasblom van Atelier Rondom Kleur is aanwezig met veel kunstzinnig plezier: een tekenworkshop, 
mandala's maken, mozaïek, expositie en nog veel meer! Voor iedereen (kinderen én ouders) die zin heeft in 
iets creatiefs! 
 
 
 
 
 



  

Presentaties & Optredens in de Hofzaal 
 
Muziek na de bel – Annemarie Rijkee – 15:40 uur 
Tijdens de lessen van de workshop ‘muziek na de bel’ hebben kinderen van groep 5 en 6 kennis gemaakt 
met heel wat instrumenten. Daarnaast hebben ze een aantal instrumenten ook leren bespelen. Kom je kijken 
naar het eindresultaat? 
 
Hiphop en moderne dans – Dansstudio Violetta – 16:00uur  
Tijdens deze presentatie laten kinderen uit drie verschillende dansgroepen ( 2 keer Hiphop en een keer 
moderne dans) zien wat ze geleerd hebben tijdens de dansworkshops van de Brede School. Kom de 
choreografieën bekijken en leer ze daarna zelf tijdens een workshop Hiphop of een totaal andere move bij 
de workshop breakdance. 
 
Percussie – Judith van de Gaag – 16:30 uur 
Kom en geniet van het ritme van de percussie-instrumenten die de kinderen van de Brede School bespelen. 
In een aantal lessen hebben zij geleerd dit ritme met elkaar te maken. Wil jij ook zo kunnen trommelen? Volg 
dan de workshop percussie! 
 
Gitaar – Richard van Vliet – 17:00 uur 
Tijdens deze presentatie laten de leerlingen van de Brede School-workshop ‘gitaar’ horen welke liedjes ze 
allemaal kunnen spelen. Kom het gitaarspel bewonderen en probeer het daarna zelf eens tijdens een 
workshop gitaar. 
 
Mini Movies – Marco van ’t Wout – 18:30 uur 
Een film gemaakt voor het kinderrechtenfestival door leerlingen van de Brede School. Voor een half uur 
veranderen wij de Hofzaal in een bioscoop. Jij komt toch ook? 
 
Leerlingenorkest – Tom A-Tjak – 19:00 uur 
Deze leerlingen hebben binnen een aantal lessen een heus orkest gevormd en gaan voor je optreden. Kom 
en geniet van dit muzikale spektakel.  
 
Banana Blues Band – Silvan van der Zwaag – 19:15 uur 
De Banana Blues Band is een samenspelgroep die  liedjes speelt in uiteenlopende stijlen zoals rock, blues, 
reggae, pop, rock & roll en dance. Dit seizoen hebben zij voor het eerst een zangeres erbij. De leeftijd van 
de groep is ongeveer tussen de 12 en 15 jaar. Kom naar het optreden! 
 
SLOTCONCERT met 2B – 19:30 uur 
We sluiten het festival af met een concert door de zangers van 2B. Dit duo bestaande uit Tim van de Putte & 
Robbert Friedl, spelen het dak van de Hofzaal er af! Kom meezingen en swingen voordat het te laat is! 
 
 

& More 
 
Chillruimte – S&W Jongerenwerk Ridderkerk – doorlopend  
Wil je even bijkomen van al het leuks? Neem dan even pauze en plof neer in de chillruimte! Hier kun je 
helemaal tot rust komen en bijkletsen met je klasgenoten, vrienden én een jongerewerker. 
 
Plein-Picknick – 17:30 uur tot 18:30 uur 
Honger gekregen van al die workshops? Je hoeft niet naar huis voor het avondeten. Van half zes tot half 
zeven gaan we namelijk Plein-Picknicken! Je mag je eigen boterhammen en snacks meenemen én je kan 
iets lekkers halen in Grand Café Burgerzaken.  
 
Tafel vol natuurwonderen – De Natuurvereniging Eiland IJsselmonde – doorlopend  
Ontdek wat de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde allemaal doet en bekijk onder andere een echt 
werkende stoommachine, een vogelboek met heus vogelgezang en ontdek wat er allemaal leeft in het water. 


