
 

Kidsevent: Vocal Joy  

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).
* - Muzische 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 Muzische Vorming.
* - Integratie bevorderend werken. Muziek slaat bruggen.

De foto’s, gemaakt tijdens de feestelijke pianoplaatsing, waren de enige die mogen 
worden gebruikt. Zodoende hebben wij geen videoclips van de uitvoering van “Kidsevent 
Vocal Joy” met de vluchtelingenkinderen. 

Tijdens de feestelijke pianoplaatsing waren er Nederlandse pianoleerlingen, die de 
vluchtelingenkinderen begeleidden. Dit was niet gebruikelijk wel gaf het een heel boeiende 
samenwerking en nieuwsgierigheid c.q. interesse onderling.

Reactie woonbegeleiders; “We zagen alleen maar ontspannen blijde gezichtjes?”
Reactie coördinator ISK Klassen: “Het was een fijne goede activiteit. Ik ben er blij mee”.



Samenwerking in 2016:

Kidsevent Vocal Joy werd in 2016 gegeven door Laura Stone pianiste & master in t’ ai chi, 
Juliette Dumoré dirigente en Annemieke Brouwer zangeres

Laura Stone: 
http://www.laurastonepiano.nl

Juliette Dumoré
http://www.dumosound.nl

Annemieke Brouwer Klassiek zangeres en gidsreisleidster
http://zang.annemiekebrouwer.nl/nl/
http://www.annemiekebrouwer.nl

http://www.laurastonepiano.nl
http://www.dumosound.nl
http://zang.annemiekebrouwer.nl/nl/




Via de Stichting Piamore opgericht door ondermeer pianodocente Joëlle Doll, werkend bij 
het Kunstencentrum de Leeuwenkuil in Deventer, kwam er een piano op aanvraag van 
Stichting Zangcultuur Deventer.
De painoleerlingen van Joëlle en die van andere pianodocenten van de Leeuwenkuil 
wisten in een Marathon 1500,00 euro
bij elkaar te spelen tijdens het festival “Donderslag”. 
Vijf piano’s kregen zo een nieuwe bestemming, waaronder de piano voor de Noodopvang 
vluchtelingen. 
De pianoleerlingen vonden de noodopvang de mooiste plek voor herbestemming. 
Zangcultuur werd tijdens de  bekendwording gevraagd een woordje te houden. 
(Het logo onderop van Zangcultuur was het allereerste logo van Zangcultuur Deventer).

Stichting Piamore:
http://piamore.nl

Joelle Doll: 
https://www.facebook.com/joelle.dollwiegers

Met vrijwillige medewerking:

Voor pianovervoer in Deventer, een slotje op de piano en stemmen van de piano door: 
De Walle: 
http://pianototaal.nl

Egbert Scheffer voor het logo van Vocal Joy
http://egbertegd.nl

Coordinator ISK klassen Fura Grol voor een eigen lokaal voor de jongeren, zodat kinderen
en jongeren gescheiden aan Kidsevent “Vocal Joy” konden deelnemen. 
Dit werd een lokaal aan de Keurkampschool in Deventer, waar de ISK in dezelfde week 
startte als wij. We waren gelijk welkom!

Fura Grol zorgde voor een keyboard en het printen van liedteksten voor de deelnemers.
Ook de beamer stond ter beschikking, mochten we deze willen gebruiken.

Pers:
http://deventerrtv.nl/artikel/30545416/stichting-piamore-plaatst-piano-in-voormalig-auping-
pand
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