"De MuziekSpeelplaats is een plek waar alle kinderen
ongeacht budget of andere beperkingen samen komen
en muziek kunnen maken zoals zij ook
naar een sportveldje in de buurt gaan"

Word donateur

Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van het brein.
Geef ieder kind in Nederland een kans op deze ontwikkeling!
De Muziekspeelplaats is een initiatief van liedjesschrijver/componist/producer Tjeerd Oosterhuis en in
de zomer van 2019 opgericht. Wij vinden dat ieder kind in aanraking moet kunnen komen met
muziek.
Wat wij doen
Wij vinden dat ieder kind in aanraking moet kunnen komen met muziek.
Ondanks dat er op veel scholen een vorm van muziekles wordt gegeven, is muziek niet voor ieder
kind in Nederland vanzelfsprekend. Buiten schooltijd al helemaal niet. Bijvoorbeeld omdat het te duur
is of vanwege een verstandelijke of fysieke beperking. Daarom stimuleren wij (actieve) bewoners,
vooral in aandachtswijken, om een muziekspeelplaats te starten voor kinderen en jongeren van 0-21
jaar. Op deze manier komen zij in aanraking met het spelen en maken van muziek.
Waarom dit belangrijk is
Een muziekspeelplaats is een veilige plek in de wijk waar muziek en plezier de boventoon voeren.
Waar kinderen laagdrempelig, spelenderwijs en onder begeleiding hun muzikale maar ook sociale
talenten kunnen ontdekken, herinneringen maken, leren samenwerken en zelfvertrouwen krijgen.
Door dit ‘gratis’ aan te bieden, krijgen zij een kans die andere kinderen en jongeren in Nederland ook
krijgen. Daarnaast is een muziekspeelplaats een alternatief op het voornamelijk thuis zijn of op straat
rondhangen. Dus dat is – vanuit sociaal oogpunt - positief voor de buurt.
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Zo werkt het
•

Een prominente bewoner geeft, namens de buurt, bij ons aan dat hij of zij een
muziekspeelplaats wil organiseren.

•

Na goedkeuring helpen wij deze initiatiefnemer om de speelplaats succesvol te organiseren.
Samen met onze partners, zoals gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen.
Dat doen wij niet alleen door mee te denken hoe een Boegbeeld succesvol kan worden, maar
ook een muziekspeelplaats te voorzien van muziekinstrumenten. We stellen een toolkit
beschikbaar met een handig stappenplan en een stimuleringsbudget. Daarnaast delen we
onze kennis en schakelen ons netwerk in.

•

We zien de aanvrager als het Boegbeeld van De MuziekSpeelplaats. Een (muzikale) leider en
mentor, die buurtbewoners inspireert om vrijwillig mee te doen en hen laat schitteren.

•

Om in die rol te groeien hebben we een permanente (digitale) leer- en ontwikkelgang voor
Boegbeelden ontwikkeld.

•

Samen creëren we een muzikale ontmoetingsplek – De MuziekSpeelplaats - die de buurt
plezier, kennis en trots brengt.

Met De MuziekSpeelplaats investeren wij in de ontwikkeling en toekomst van
onze kinderen
Word donateur en help mee De Muziekpeelplaats tot een succes te maken! Steun een Boegbeeld
eenmalig, periodiek of bijvoorbeeld door een fonds op naam af te sluiten voor een muziekspeelplaats
in een specifieke wijk of stad. Stichting Muziekspeelplaats heeft een (officiële en erkende) Culturele
ANBI-status waardoor (extra) fiscaalvriendelijk schenken een mogelijkheid is.
Wij adviseren graag over de mogelijkheden en maken afspraken op maat over de wijze van
rapporteren en verslaglegging.
Geef ieder kind een muzikale kans en help mee!
Dit kan door te doneren via www.muziekspeelplaats.nl .
Als er behoefte is aan een meer cijfermatige uitleg en onderbouwing van onze ideeën, raadpleeg het
beleidsplan op onze website of neem contact met ons op.

Contactpersonen
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Bestuur
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