
    
 
 
 

TOEVAL GEZOCHT en Amsterdam Sinfonietta 
kondigen aan: 

 
De rare taal van geluiden Martin, 6 jaar 

 
 
 
 

CONFERENTIE met CONCERT 
over muziekeducatie voor jonge kinderen 
 
op vrijdag 9 oktober 2009 
in Bimhuis en Conservatorium van Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 

Afsluiting educatieproject en nieuwe compositie 
Amsterdam Sinfonietta, de basisscholen De Venser in Diemen en de 
Familieschool in Heerhugowaard, Conservatorium van Amsterdam en TOEVAL 
GEZOCHT hebben een bijzonder project gerealiseerd: onderzoek naar geluiden, 
improviseren en componeren met kinderen van 4 tot 7 jaar. Zes musici hebben 
resp. 6 en 12 ochtenden op school met de kinderen gewerkt. Componist Oene 
van Geel volgde het proces, werkte enkele ochtenden met de kinderen en 
componeerde een nieuw werk waarin de kinderen en fragmenten van hun werk 
hoorbaar zullen zijn. Deze compositie beleeft zijn première op 9 oktober in het 
Bimhuis in aanwezigheid van de kinderen, ouders en leerkrachten. Hiermee 
vormt dit concert de start van de conferentie. 
Abel Splinter, musicus en filmer, maakte een documentairefilm van het 
werkproces op de Familieschool, waarvan de eerste vertoning ook op deze dag 
plaatsvindt. 
 
 
Concert 
Amsterdam Sinfonietta speelt: 
Oene van Geel, titel nog niet bekend (première). Dit werk komt tot stand in 
opdracht van Amsterdam Sinfonietta en TOEVAL GEZOCHT 
en 
W.A. Mozart Klarinetconcer in A KV 622  
(1971, arr. Voor altviool) Allegro – Allegro – Rondo Allegro 
Candida Thompson, concertmeester 
Lawrence Power, altviool 
 
 
Conferentie 
Onderwerp 
Hoe ontwikkelen zich muzikale potenties van jonge kinderen? Welke rol kunnen 
professionele musici hierin spelen?  
 
Doelgroep  
Deze conferentie is bedoeld voor ieder die op muziekgebied met jonge kinderen 
werkt en die zich hier verder in wil verdiepen. Voor musici, 
conservatoriumstudenten en hun opleiders, educatiemedewerkers van orkesten, 
voor docenten aan muziekscholen, (vak)leerkrachten in het Primair Onderwijs, 
interne cultuurcoördinatoren, Pabostudenten en hun opleiders.  
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Programma 
 
Dagvoorzitter: Bertien Minco 
 
 
Locatie Bimhuis: 
10.45 – 11.15  ontvangst met koffie 
 
11.15 – 11.30  opening en welkom 
 
11.30 – 12.15  concert Amsterdam Sinfonietta 
  (zie pagina 1) 
 
12.30 – 13.45  lunch in Sea Palace 
 
Locatie Conservatorium: 
13.45 – 14.15  voordracht Mark Mieras: De muzikale ontwikkeling van 
   jonge kinderen. Nieuwe inzichten vanuit de 
   neurowetenschappen. 
   Mark Mieras is wetenschapsjournalist en auteur van 
   Ben ik dat? (Wat hersenonderzoek vertelt over onszelf). 
 
14.15 – 14.50  documentaire film van Abel Splinter: 
   Sinfonietta-project op school 
 
14.50 – 15.30  theepauze 
 
15.30 – 16.15  voordracht Nancy Evans (Birmingham): De rol van  
   professionele musici bij de muziekeducatie van jonge 
   kinderen. 
   Nancy Evans is musicus en hoofd educatie van de 
   Birmingham Contemporary Music Group (BCMG). 
   Zij ontwikkelt en leidt creatieve muziekprojecten samen  
   met componisten, musici en pedagogen. Zij ontwikkelde 
   trainingen voor musici en leerkrachten voor 
   verschillende organisaties voor jonge kinderen, voor 
   the London Symphony Orchestra en the Liverpool 
   Philharmonic Orchestra. Zij is gespecialiseerd in de 
   creatieve muziekontwikkeling van jonge kinderen. 
 
16.15 – 17.15  discussie o.l.v. de dagvoorzitter 
 
17.15 – 18.00  borrel 

Aanmelden vóór 24 september 2009 
 
Kosten deelname € 85,- inclusief concert, lunch en borrel. 
Studenten € 25,- 
 
Locaties: Bimhuis, Piet Heinkade 3, 1019 BR Amsterdam 
  Sea Palace, Oosterdokskade 8, 1011 AE Amsterdam 
  Conservatorium van Amsterdam, Oosterdokskade 151, 1011 DL 
  Amsterdam 
Aanmelden: info@toevalgezocht.nl 
 
 
Bevestiging wordt verzonden na ontvangst betaling op rekeningnr. 786677376 
t.n.v. Stichting TOEVAL GEZOCHT te Amsterdam o.v.v. muziekconferentie 
9 oktober. 
Studenten bij aanmelding een scan/kopie van inschrijvingsbewijs meesturen. 
 
 
 
 
 
www.toevalgezocht.nl 
www.sinfonietta.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partners die aan deze dag medewerking of ondersteuning verlenen: 
 

 
 

 
 

 


