
KIDSEVENT 

Wij, Laura Stone, Annemieke Brouwer en Juliette Dumore, zijn voor de zomer gestart met 
vier keer een oriënterende middag (1,5 uur a 2,5 uur) Kidsevent "Vocal Joy” te geven 

Als deze activiteit blijvend aanslaat en bevalt, gaan we het na de zomer structureren. 

* Kidsevent werd gegeven allereerst aan de kinderen/jongeren bij Pre Pol, in het 
voormalig Auping-pand. Het heeft zich uitgebreid naar ook jongeren van het AZC  
Schalkhaar en jongeren die al met hun ouders in een huis wonen. 

Kidsevent: Vocal Pleasure Wat houdt het concreet in: 
* lekker zingen van allerlei (Nederlandse) liedjes 
* circle songs doen, luisteren naar pianospel,  
* beweging-dansspelletjes, 

Doelstelingen Kidsevent: 
* - Bij de dans zie je kinderen zacht worden, die even ervoor nog lopen te trappen. De 

Beweging - dansspelletjes zorgen er voor dat emotie wordt gereguleerd.  
* - Bij het zingen wordt mede de Nederlandse taal getraind en aangeleerd. 
* - Bij het zingen zie je kinderen vrolijk worden en ontspannen 
* - Bij de kringspelletjes zijn ze samen bezig en wordt het sociale aspect gestimuleerd 
* - Bij het luisteren naar pianospel en daarop bewegend wordt mede het luisteren en 

verstilling getraind c.q. meegegeven 
* - Bij de circle songs wordt mede de focus getraind, buiten het ritme gevoel en 

improvisatie 
* - Trainen van geduld 
* - Kennismaking met digitale piano en gitaar (De aantrekkingskracht van de instrumenten     

is supergroot). 
* - Musische Europese Vorming waarbij het streven is tot interactie van de diverse 

musische culturele uitwisselingen te komen, zodat kinderen hun eigen veelal Arabische 
vorming kunnen integreren met de Europese Musische Vorming. 

* - Integratie bevorderend werken. Muziek slaat bruggen. 

Locaties: 
Kidsevent in Openbare eetzaal Pre Pol - Etty Hillesum Lyceum 
Keurkampstraat in Deventer:  
(Bij Pre-Pol, is er geen aparte ruimte voor de activiteit).  



Benodigheden: 

Eigen klaslokaal voor Kidsevent Jongeren, (*geregeld door Annemieke 
Brouwer): 

Ook hebben we voor de jongeren een apart lokaal geregeld bij de ISK klassen van het Etty 
Hillesum Lyceum afdeling Keurkampstraat in Deventer. Daar hebben we donderdag 19 
mei voor het eerst met 22 jongeren de activiteit Kidsevent gegeven. 
De coördinator was Fura Grol.  
Op donderdag 19 mei hebben we in totaal aan 40-45 kinderen/jongeren Kidsevent 
gegeven. 

Duitse Akoestische Piano (*geregeld door Annemieke Brouwer): 
Hiervoor hebben we stichting Piamore bereid gevonden een oude Duitse piano te 
schenken, (klauterbestendig), die vermoedelijk half juni gebracht gaat worden.  

Eerst gaan alle pianoleerlingen van Joëlle Doll werkend bij de Leeuwenkuil nog in een 
pianomarathon het geld bij elkaar spelen tijdens het evenement “Donderslag” op 4 juni in 
de Schouwburg.  

Op de piano komt een slotje. Ook wordt deze piano gestemd na aankomst. 
Zo kunnen bewoners aan de balie om de sleutel vragen en ook zelf erop spelen. 

Eerste reacties op Kidsevent: 
Woonbegeleidsters Pre Pol: 
De woonbegeleiders bedankten ons voor de activiteit. Ze hadden vrolijke ontspannen 
gezichtjes gezien.  
Er zijn 60 kinderen/jongeren en er gaat daar heel veel stuk. Deze activiteit bracht iets heel 
positiefs voor 20 a 25 jonge kinderen. 

Coördinator ISK klassen Fura Grol: “Het was een fijne goede activiteit. Ik ben er blij mee”.  
Ook de andere docent vond het een succes en de jongeren hadden het heel leuk 
gevonden, vernamen wij later nogmaals. 



Flyer Kidsevent:  
Egbert EGD heeft op verzoek van Annemieke Brouwer, gratis onderstaande flyer 
ontworpen. 



 
Ontstaan Kidsevent: 

Kidsevent is ontstaan na een verzoek van vluchtelingenwerk. Annemieke Brouwer werd 
erop geattendeerd door Oedske Osinga op Facebook en heeft de handschoen opgepakt. 
Stichting Present en de woonbegeleiders Pre Pol hebben voor een snelle realisatie 
gezorgd. 

Annemieke Brouwer heeft Laura Stone benaderd dit samen te gaan organiseren, na zich 
geïnformeerd te hebben bij kunstenaars, die al twee jaar kunst-activiteiten geven in het 
AZC in Schalkhaar.  
Juliette Dumoré hoorde via Annemieke Brouwer erover en vroeg of ze zich kon aansluiten. 

*circlesongs: In de kring mogen kinderen om beurten een ritme klappen of een zelf 
verzonnen motiefje zingen. Zo hoor je allerlei motiefjes en ritmes door elkaar heen en 
ontstaan er allemaal geïmproviseerde muziekjes, spannend en heel leuk om te doen. 

De Stichting Zamgcultuur heeft Annemieke Brouwer gevraagd de doelen vorm te geven voor 
Zangcultuur.


