
THEMA: FESTIVALS
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een educat iedeskundige. In di t
project  worden basisscholen
let ter l i jk  door een'cel loguerr i l la '
bestormd en wordt de school
cen dao lanc hczet door de

cel lo en cel l is ten.  De cel l is ten
vervangen de docenten,
maken met de kinderen
een voorstel l ing en laten ze
kennismaken met k lassieke
muziek in de Classic Expres,
de r i jdende muziekzaal  van het
Pr inses Christ ina Concours.  Het
is geweldig om te z ien wat zo'n
cel lo- invasie op scholen doet,
zowel met de kinderen als de

docenten. Heel  onbevangen
stel len k inderen vragen als 'Wai
kost zo'n ding? O, dat heb ik wel
hoor '  of  'Meester mag ik ook
even spelen op zo'n ding? Ah,
toe nou meester, voor vi j t  euro?'
Er ontstaat nieuwsgier igheid
en door de muziek t reedt er
een sooTr ontspannrng op.
lVuziek brengt daar iets moors
teweeg, iets waarvan ik denk
dat iedereen dat goed kan
gebruiken in z i jn leven. We
zoeken heel  bewust scholen ui t
waar nog weinig gebeurt  op het
gebied van muziekeducat ie. '

Maar ook op de Biennale
zel f  is  er  veel  te beleven voor
kinderen, ook al  spelen ze
'^l{  ^^^^ 

ral ln l - )a arv:r i r- - "v ' ' '  - ' -  19
van Oost ing is dat sommige
kinderen soms nauwel i jks hun
wi jk ui tkomen en dan kan een
bezoek aan het Muziekgebouw
een hele ervar ing z i jn.  Daarom
organiseert  ze als onderdeel  van
De Bestorming ook bezoek-.n
van basisschoolk lassen aan
de Biennale zel f ,  b i jvoorbeeto
,,^^.  

^^, ,nnrc+al l innCel lostorm of voor act ivi teiten
in de Klankspeel tu in -  een
vast onderdeel  van het
Muziekgebouw aan ' t  lJ  -  d ie
helemaal in het teken staat van
de cel lo.  De Biennale nodigt  ook
makers,  music i  en regisseurs
ui t  om nieuwe product ies te

maken rondom de cel lo voor
kinderen vanaf zes jaar,  zoals
di t  jaar de voorstel l in g Cel lo!
Cello! Ma non troppo. Daarnaast
worden er voor de hele k le int jes
ook kleutervoorstel  l ingen
geprogrammeerd.

SAMENWERKING EN INSPIRATIE
Oost ing:  'Bi j  het  organiseren van
al deze activi teiten zoeken we
heel bewust samenwerking met
al ler le i  verschi l lende par lners.
Al leen drn krrn ie ee ht  ic15

voor elkaar kr i jgen en naast
het organiseren van mooie
activi teiten ook meer structurele
verbindin gen teweegbrengen.
En dat is nodig,  want na de
kaals iag door de bezuinigingen
is muziekonderwi js voor minder
mensen bereikbaar.  Er is wel
een posi t ieve ontwikkel  ing
+a zian el : f  o.  
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weer meer muziekactivi teiten
worden ontwikkeld,  zoals de
loornrkesten cn nrniceten Van

M66r Muziek in de Klas,  maar
daarbi j  gaat het wel  steeds om
groepsact iv i te i ten.  Indiv iduele
muziekles zonder subsidie kost
meer dan veel  mensen kunnen
opbrengen. Wi j  doen in ieder
geval  ons best om zo veel
mogel i jk  mensen -  k inderen
en volwassenen -  te inspireren
act ief  met muziek bezig te z i jn,
met het pracht ige instrument de
cel lo als grote inspirat iebron. '  *

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

> Meer weten? Kljk op www.cellobiennale.nl.
> Belangstelling voor De Bestorming op uw basisschool? Neem

contact op met tjakina.oosting@cellobiennale.nl.
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