
Muziek maakt je dag!



Professionele muziek met ouderen
voor de helft van de prijs?



De kracht van muziek
• Muziek maakt blij, alert, helpt bij het leggen van contacten, 

maakt bewegen makkelijk, stimuleert je brein en laat je 
genieten

• Muziek helpt je herinneringen boven te halen, wat een 
genot!

• Onderzoek van onder andere Professor Scherder toont de 
gunstige werking van muziek op vele vlakken aan

• Samen met Hogeschool Leiden doet de 
Wereldmuziekschool onderzoek naar de resultaten

• Afstemming tussen muziek- en zorgprofessionals zorgt voor 
betere resultaten



Wie zijn 
wij?

• De Wereldmuziekschool heeft een gespecialiseerd 
team voor muziek met ouderen.

• We maken muziek met kwetsbare ouderen en 
ouderen met intensieve zorgbehoefte, altijd op 
maat.

• We werken in de regio Zuid-Kennemerland.



Ons repertoire
• Concerten

• Actieve participatieconcerten, 
meezingconcerten

• Workshops waarbij een muzikale vaardigheid 
geleerd wordt

• Wekelijkse bijeenkomsten, projectmatig met 
een presentatie

• Vieringen van wereldse of confessionele aard

• Koorzang

• Dans en bewegen op muziek

• Muziektherapie



Genres en 
stijlen

• Nederlandse meezingers

• Klassieke meezingers

• Jazz
• Pop

• Klassiek
• Meditatief, Turks, Balkan, Syrisch, 

Spaans, Zuid-Amerikaans, Frans 

• Speciaal gericht op beweging



Ons team
• Marjolein Spannet

• Anouk van Meurs

• Hein Pijnenburg

• Bokke Rypma

• Wereldmuziekschool All Stars

• Laura Conesa

• Natalie Glushke

• Claudio Benito

• Marjolein Karman

• Sander Prins

• Janine Huson

• Hashem Kabreet



Vaste klant 
voordelen

• Korte lijnen, soepele organisatie

• Gegarandeerde kwaliteit

• Continuïteit en afwisseling

• Goede docenten

• Goede aansluiting bij de ouderen



Financieel

• Het Fonds voor Cultuurparticipatie verleent op elke 
activiteit       50% subsidie. Het Fonds heeft de opzet 
van de bijeenkomsten zoals voorgesteld door de 
Wereldmuziekschool omarmd als kwalitatief zeer 
hoogstaand.

• Regelmatig zijn er (soms anonieme) donors die een 
activiteit of een reeks sponsoren. Het is fijn dat 
mensen het belang van muziek willen ondersteunen. 
Desgewenst vermelden we sponsoren op onze site.

• U krijgt altijd een offerte vooraf en een factuur 
achteraf.



Ook belangrijk:
• Ontlasting van zorgmedewerkers: 

Zij komen met hun cliënten tot 
gesprekken die niet over zorg gaan maar over 
samen muziek beleven.

De cliënten knappen op van muziek 
maken en zijn daardoor de rest van de dag 
vrolijker.

• Herhaling leidt tot meer en blijvend resultaat.

• Groepsgrootte van 6 tot 75 deelnemers.

• Musici en zorgmedewerkers bespreken voor en 
na de les bijzonderheden.



Tevreden 
klanten
• Vogelhart

• Blinkert

• Reinaldahuis

• Odensehuis

• Molenweid

• Polderstroom

• Meerstroom

• Kennemerduin

• De Rijp

• Fleurage



Maak vrijblijvend een afspraak voor een 
gesprek of een try-out!

Contactgegevens:
• Stichting Wereldmuziekschool Haarlem
• Post- en bezoekadres: Rivieradreef 29, 2037AD, Haarlem
• Telefoon 0618324189
• Directeur: Hein Pijnenburg


