Prijzen:
PO-concerten

€ 7,50 per leerling

World Wide Music

€ 10,- per leerling

Pronkstukken

€ 37,50 per leerling voor 3 dagen

Rondleidingen

€ 100,- per 25 leerlingen

Concertbezoek

Op aanvraag, vanaf € 10,- per kaartje

Voor data, meer informatie en boekingen
www.tivolivredenburg.nl/school
educatie@TivoliVredenburg.nl
Ons aanbod voor primair onderwijs is te boeken
via www.cultuurenschool.nl.
TivoliVredenburg Connect wordt mede mogelijk
gemaakt door het VSB Fonds, de Rabobank,
cultuurfondsen en het TivoliVredenburg Fonds.

AANBOD PO EN VO
SCHOOLJAAR 18/19
VOOR IEDEREEN EEN LEVEN LANG MUZIEK
TIVOLIVREDENBURG.NL/SCHOOL

Ademloos luisteren naar mooie liedjes,
voluit meezingen en dansen, kijkjes achter
de schermen, zelf componeren of op een
dag meerdere concerten bezoeken. Het
kan allemaal in TivoliVredenburg.
Iedereen die naar school gaat, kan met
zijn of haar klas bij ons terecht. Ons
motto is: voor iedereen een leven
lang muziek!

BASISONDERWIJS: SCHOOLCONCERTEN
In seizoen 2018 -2019 is er opnieuw een
brede keuze aan schoolconcerten voor
elk leerjaar uit het primair onderwijs:

GROEP 1-2

Het Boompje
Het kleine boompje is niet gelukkig, want
hij heeft geen zachte groene blaadjes
maar harde, stekelige naaldjes. Hij wil
graag net zo mooi zijn als de bomen
om zich heen. In deze ontroerende
kameropera gaat zijn wens in
vervulling, maar anders dan
hij had gedacht…
maandag 28 januari 2019

Groep 3-4

Be Bach
Ook Johann Sebastian was ooit
kind, haalde kattenkwaad uit en
zat zelfs een tijdje in de cel. Terwijl
Ton Meijer honderduit vertelt over
Johanns leven, kruipt de muziek
van Bach in je oren, om daar nooit
meer weg te gaan.
maandag 21 januari 2019

Groep 3-4

Caravan
Julian (piano), Sinan (Turkse
ney), Yanna (altviool) en Jeroen
(percussie) trekken zich niets van
grenzen aan. Ze durven en kunnen
alles, zoals het mengen van Ierse,
Arabische en Turkse muziek. Gekke
scènes en grappige acties laten het
plezier van diversiteit zien.
maandag 3 juni 2019

Groep 4-5

Help, een olifant!
Het motto van de Kinderboeken
week is “kom erbij”.
De zangeressen van Wishful
Singing toveren de concertzaal
om in een bos vol olifanten,
een Japanse tempel of een
Amerikaanse prairie. Ze zingen
daarbij de mooiste en leukste
muziek van over de hele wereld.
En iedereen mag meezingen!
vrijdag 12 oktober 2018

Groep 4-5-6 + sbo

De Muziekfabriek
De vijf mannen van Calefax
Rietkwintet werken in een
buizenfabriek. Op een dag gaat
een opdracht verkeerd, en valt het
werk stil. Dan ontdekken ze wat
er allemaal met buizen mogelijk
is: ze gaan flink experimenteren,
de orders stromen weer binnen
en De Muziekfabriek draait als een
tierelier.
maandag 1 april 2019

Groep 5-6

Blauw Gras
Op een boerderij wonen opa,
moeder, zoon Woody en dochter
Sue. Iedere dag speelt opa op
zijn banjo en zingt de familie
samen over het leven. Ineens
staat er een vreemd huisje op
hun erf. Theatergroep Wie Walvis
presenteert Blauw Gras: een vrolijke
voorstelling vol bluegrass-muziek,
over de angst voor het vreemde
en de nieuwsgierigheid naar het
onbekende.
maandag 15 april 2019

Groep 6-7-8

Maestro Eric: Flamenco!
Met Maestro Eric Robillard ontdek
je muzikale geheimen uit alle
hoeken van de muziekwereld, zoals
de flamenco. Daarvoor moeten
we naar de hete hoogvlaktes
van Spanje, waar Maestro Eric
de twaalfjarige Fabion Lisandro
ontmoet. Vecht, stamp en klap mee
met deze Spaanse superheld. Olé!
maandag 11 februari 2019

Groep 7-8

Dr Pepper & the Crazy
Groove Express
Je zusje is net naar een concert van
K3 geweest en je oudere broer gaat
dit weekend naar een dancefeest...
En ik dan, denk je. Daarom spelen
Dr Pepper & the Crazy Groove
Express een groot meedoeconcert. Dr Pepper slaat de mafste
ritmes, danst er op los, doet een
muziekquiz en duikt in de top-40!
maandag 8 april 2019

Ons aanbod voor primair onderwijs is te boeken via www.cultuurenschool.nl.

VOORTGEZET ONDERWIJS

Pronkstukken
Uniek in Nederland: onze Pronkstukken, waarbij middelbare scholieren
kennismaken met TivoliVredenburg, live gespeelde muziek en compositie.
In een intensieve werkweek laten zij zich inspireren door de grote meesters
en schrijven ze een compleet nieuw eigen muziekstuk, dat ze voor publiek
presenteren in een van onze zalen.
data door het hele schooljaar in overleg

World Wide Music
3 zalen, 3 concerten en muziek uit alle windstreken. Tijdens drie
mini-concerten spelen professionele muzikanten muziek uit bijvoorbeeld
Afrika, Azië en Latijns Amerika. De muzikanten gaan na elk concert met
de leerlingen in gesprek over wat de muziek voor hen betekent. Eerder
speelden onder anderen Neco Novellas, Lamin Kuyateh en Lilian Vieira.
data seizoen 2018-2019 worden in juni 2018 bekend gemaakt

Dr Pepper & The Crazy Groove Express – Brugklas-editie
Wat krijg je als je het feest van de Toppers en de rauwheid van Kensington
kruist? Daar een flinke dosis participatie en humor aan toevoegt en dit laat
uitvoeren door een band van de beste, meest creatieve maar volslagen
losgeslagen muzikanten van Nederland? Juist! Een bruisend rockconcert
voor brugklassers, vol bekende nummers om mee te zingen, hitsongs om
op te dansen, verrassingen, theater en meer. Waarom voor brugklassers?
Omdat ze gewoon recht hebben op een onvergetelijk popconcert!
donderdag 18 april 2019

Groepskorting
Veel klassieke concerten en enkele jazzconcerten kunnen in overleg met
groepskorting worden bezocht. De concertreeksen Pieces of Tomorrow of
Maestro Jules Onthult zijn bij uitstek geschikt voor een jonge doelgroep.

ALLE LEEFTIJDEN

Voor iedereen: rondleidingen
Neem een muzikaal kijkje achter de
schermen, geniet van het uitzicht
op de 9e verdieping en plof neer
in de stoelen van Hertz.
De leerlingen komen ook op
plekken die anders niet toegankelijk
zijn: het backstage-gebied, de
artiestenfoyer, de kleedkamers en
het kolossale loading-dock.

