MEMO voor basisscholen
Muziek, dans en theater voor groep 1 en 2
6 tot 10 weken lang verschillende artiesten voor de klas ‐ van €275 tot €475 per groep
Talent voor de klas
Jonge en talentvolle artiesten, vaak van het conservatorium, veranderen je klaslokaal
voor even in een klein theaterzaal. Tijdens een reeks voorstellingen maken de kinderen
van dichtbij kennis met muziek, dans, artiesten en hun instrumenten. Waar komen de
musici of dansers vandaan en wat motiveert hen? Wat was hun eerste, intense
muziekervaring? De kinderen laten zich meevoeren door de artiest, geboeid door hun
talent. Ze worden uitgedaagd om écht te reageren op wat ze zien en horen.

Brede ontwikkeling
Elke artiest heeft een eigen verhaal te vertellen, en dit is een prachtig vertrekpunt voor
(taal)ontwikkeling. Muziek wordt door jonge kinderen intens beleefd en raakt hen in het
hart. Wil je meer weten over hoe MEMO bijdraagt bij aan de MOCCA Raamleerplan‐ en
SLO‐doelen, neem dan contact met ons op.

Hoe werkt het?
Je vraagt een offerte aan voor een serie voorstellingen en spreekt af op welke dagen en
tijden MEMO langs kan komen. Nadat je hierop akkoord hebt gegeven komen we de
mappen persoonlijk langsbrengen en het project toelichten. Drie dagen voor elk bezoek
ontvang je per mail informatie over de geboekte artiest, inclusief suggesties voor
verwerkingsactiviteiten. Na afloop helpen de diverse materialen je om samen met de
kinderen de voorstelling opnieuw te beleven, verwoorden en te verwerken.

Map met verwerkingsmaterialen
Om de bijzondere, muzikale ervaringen te verwerken, ontvangt elke klas een eigen
MEMO‐map met onder meer foto’s en uitleg van de instrumenten. Ook krijgen ze een
muziek‐CD met inspirerende ideeën voor bewegings‐ en spraakactiviteiten.

Promotiemateriaal
Je ontvangt van ons posters en roosters om op te hangen, en folders om uit te delen
aan ouders.

Kosten





Voorstelling: €47,50 per bezoek per klas
Een serie bestaat uit minimaal zes voorstellingen
Inschrijfkosten: €50,‐ per school, inclusief kennismakingsbezoek (éénmalig)
Map: €17,50 per klas (éénmalig)

MEMO op de website van MOCCA cultuureducatie

Speeltijden
MEMO komt meestal tussen 9 en 12 uur langs en een bezoek duurt 25
minuten per klas. Ons seizoen loopt van september tot en met juli. Let op:
dansers willen graag optreden in het speellokaal of de gymzaal.

Wisselende dagen
Onze artiesten werken meestal op vaste dagen voor MEMO. Om zoveel
mogelijk verschillende talenten te presenteren voor de klas, willen we de
voorstellingen dus op verschillende weekdagen plannen.

Ouderparticipatie
In overleg is het mogelijk om voor één van de voorstellingen ouders uit te
nodigen. Ze worden ‐ net als hun kinderen ‐ actief bij MEMO betrokken en
kunnen na afloop samen napraten.

Leerkrachten over MEMO
Ons project is in 2009 van start gegaan op de basisschool. Een greep uit de vele, positieve reacties:
“Het concept van MEMO is ijzersterk: musici en andere kunstenaars vertellen zelf over hun passie voor de muziek. De verschillende
artiesten hebben meestal instrumenten bij zich die de kinderen nog niet kennen. Hierdoor is het altijd weer een leuke verrassing.”
“Mijn leerkrachten waren allemaal enthousiast.”
Stichting Memorabele Momenten

28‐34 Robert Scottstraat 1056AZ Amsterdam

“ Leuke en goed verzorgde verwerkingsmap.”
basisscholen@memorabelemomenten.nl

Tel: 06 15 619 617

