
Muziekcentrum Harlekijntje  
biedt de volgende cursussen: 
• Muziek-op-Schoot voor (groot)ouder en 

kind, 0 - 4 jarigen 
• Spelen-met-Muziek voor kinderen uit  

groep 1 t/m 3 
• AMV muziekavontuur met blokfluit voor 

kinderen uit groep 4/5 
• muziek op school of KDV 
• Thema muzieklessen: o.a. nationale 

voorleesdagen, kinderboekenweek, 
seizoenen, vervoer/verkeer, insecten, 
sint, kerst, prentenboeken. 

  
 
 Saskia Beverloo 
 ( 06-4764 1952 

 saskia@harlekijntje.nl 
 

Spelen-met-Muziek en AMV in 
maandag - Bennekom  
dinsdag - Wageningen Pipeloi (VOL) 
donderdag – Wageningen Villa   

      Beestenboel  
  

 
www.harlekijntje.nl 

 

AMV Muziekavontuur 
Spelen-met-Muziek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Spelen-met-Muziek voor groep 1-3 
We zingen, bewegen op muziek, spelen met 
kleine instrumenten en luisteren naar muziek. 
Spelenderwijs doen we AMV-activiteiten 
(Algemeen Muzikale Vorming), zoals bewust 
worden van hoog-laag, hard-zacht en langzaam-
snel (muzikale tegenstellingen).  
De kinderen leren eenvoudige ritmes herkennen 
en met plaatjes en ritmenotenbeelden maken ze 
zelf een ritmepatroon. Er is een vast begin- en 
eindliedje daartussen zijn er liedjes, 
bewegingsspel en ritmespel rond een thema. 
We maken gebruik van ritme-instrumenten zoals 
trommels, triangels, ritmestokjes en belletjes en 
van melodische instrumenten zoals klankstaven, 
klokkenspel, xylofoon en boomwhackers.  
 
Najaarscursus september – december 
16 lessen van 40 minuten - € 128 
Voorjaarscursus januari – juni 
± 20 lessen - € 160 
 
AMV Muziekavontuur voor groep 4-6 
Algemeen Muzikale Vorming, AMV-muzieklessen 
duren 45 minuten. AMV bestaat uit blokfluitles, 
ritme-spel, bewegingsexpressie, zang en dans.  
 
Met ritme-begeleiding of begeleiding op een 
xylofoon wordt elk simpel blokfluit-melodietje 
een echt muziekstuk. Vaak wordt ook nog 
beweging en dans toegevoegd. Kinderen kunnen 

daarbij hun eigen muzikale ideeën inbrengen en 
leren ook hoe ze een ritme-begeleiding kunnen 
noteren. 
We werken met het boekje Blokfluitfeest en  
materiaal dat de docent zelf maakt. Daarmee 
kunnen we inspringen op bijvoorbeeld thema’s 
van de kinderboekenweek, schoolthema’s en 
seizoensfeesten. 
De AMV-cursus is een jaarcursus van 35 weken. 
€ 280 
 
Musical 
In april treden alle leerlingen op in een musical in 
theater Junushoff. 
 
De docent  
Saskia Beverloo is Muziek-op-Schootdocent en 
Orrf muziekeducatie docent. Ze volgde 
aanvullende opleidingen voor beweging en dans. 
 
Open les donderdag 25 augustus 
Op Villa Beestenboel zijn er 25 augustus Open 
lessen. Info en aanmelden: 
https://harlekijntje.nl/events/open-les-spelen-
met-muziek/  
https://harlekijntje.nl/events/open-les-amv-
muziekavontuur-2/  
 
Informatie 
Op de website www.harlekijntje.nl staat 
informatie over de cursussen.  


