
Maak zelf muziek

Maak van muziek je beroep

Wil je van muziek ooit je beroep maken, als leerkracht of als muzikant? In Antwerpen, Leuven,

Brussel, Gent en Hasselt kan je muziek studeren in het hoger onderwijs.

Check Onderwijskiezer en zoek op belangstellingsdomein muziek. Vergeet niet dat je moet

slagen voor een toelatingsproef voor je kan starten.

Beleef muziek

Vrijwilligerswerk en muziek

Door De Federatie 11-24 jaar

IK HOU VAN MUZIEK. WAT KAN IK HIER ALLEMAAL MEE

DOEN?

Je kan zelf een instrument leren spelen, of leren zingen.•

Bij Koor & Stem vind je alle informatie over zingen bij een ( jeugd)koor en waar je dit kan

doen.

•

Speel je al een instrument en wil je vaker samenspelen met anderen of je aansluiten bij een

muziekvereniging? Check dan zeker VLAMO voor meer info over workshops, muziekkampen

en lokale orkesten in jouw buurt: fanfares, harmonies, brassbands en andere blaasorkesten,

accordeongroepen, strijkorkesten, drumbands … Noem maar op!

•

Folk- of jazzfan? Muziekmozaïek heeft een ruim aanbod aan stages en workshops voor wie

into folk of jazz is. Je kan er een folkinstrument als doedelzak of draailier huren om zelf uit te

proberen. Ook voor speelkansen en showcases voor folk en jazz kan je bij Muziekmozaïek

terecht.

•

VI.BE steunt iedereen die actief met muziek bezig is. Ben je op zoek naar andere

muzikanten? Wil je meer informatie over het vinden van repetitieruimtes, of meer leren

over muziek producen en opnemen? VI.BE helpt je! Ook voor wedstrijden of podiumkansen

kan je bij VI.BE terecht.

•

Woon je in Brussel? Jeugd en muziek organiseert heel wat activiteiten rond muziek na de

schooluren of tijdens de schoolvakanties.

•

Zoek je een concert of optreden van je favoriete artiest? Volg dan zeker de artiest online op

Instagram, Facebook, nieuwsbrief, … of zoek aankomende concerten op de website. Als je

vaker naar concerten gaat, kan je ook concertzalen online volgen. Of zoek eens op muziek

in de WAT WAT kalender

•

Online muziekdiensten zoals Spotify  bieden een heel ruim aanbod aan muziek via internet.

Met de Spotify-app kan je overal je favoriete muziek afspelen.

•

http://www.onderwijskiezer.be/
https://admin.watwat.be/muziek/waar-kan-ik-een-muziekinstrument-leren-spelen
https://www.koorenstem.be/nl
https://www.vlamo.be/
http://www.muziekmozaiek.be/
https://vi.be/
http://www.jeugdenmuziek.be/
https://www.watwat.be/kalender?search-form%5b5095df36-8998-763a-8891-018c72874b6f%5d%5bwhat%5d=muziek


Ontmoet je graag andere mensen, ontdek je graag nieuwe muziek en ga je graag naar

concerten? Sluit je dan aan als vrijwilliger bij een concertzaal of cultuurcentrum in de buurt.

In ruil voor enkele uurtjes meehelpen achter de bar, aan de inkom of in de keuken krijg je vaak

gratis toegang tot concerten. De meeste cultuurcentra en concertzalen werken met vrijwilligers.

Meer fan van festivals? Ook verschillende festivalorganisaties werken met vrijwilligers.
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