
scholen bij popei
EVEN VOORSTELLEN:

POPEI IS HET POPCENTRUM VAN EINDHOVEN DAT MET MUZIEK 
EN EEN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN HART, MENSEN 
HUN TALENTEN LAAT ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN. 

Op jaarbasis organiseert POPEI ca. 200 activiteiten gericht op talentontwikkeling. 
Deze activiteiten variëren van bandoptredens en singer-songwriteravonden tot 
aan workshops en uitvoeringen van culturele/onderwijs organisaties. Jaarlijks 
biedt POPEI daarmee aan zo’n 2.500 mensen een podium om actief aan een 
muziekactiviteit deel te nemen. Een kleine 50 bands en 3 lesorganisaties, waaronder 
Centrum voor de Kunsten Eindhoven en Rock City Institute, maken wekelijks 
gebruik van de 17 repetitieruimtes en nog eens 1000 keer per jaar wordt er los een 
repetitieruimte geboekt. Dagelijks lopen er gemiddeld meer dan 100 muzikanten 
bij POPEI rond, hetgeen ons tot een vruchtbare ontmoetingsplaats maakt.

Onze docenten

POPEI kiest hiervoor muzikanten met 
een hart voor educatie. Zij werken 
vanuit een grote behoefte om mu-
ziek te delen en te ontdekken. Hierin 
zijn zij altijd op zoek om een link 
te maken met het onderwijs en de 
veranderende wereld om hen heen. 
Nieuwsgierigheid, enthousiasme en 
creativiteit zijn hierin de drijfveren. 
POPEI bied onderdak voor deze vak-
kundige en eigenwijze docenten.

POPEI vindt het belangrijk dat kinde-
ren in aanraking komen met muziek, 
en deze popmuziek ook daadwerke-
lijk kunnen beleven. Creatief denken, 
nieuwsgierigheid en samenwerken 
staat hierin centraal. Dit doen wij 

door middel van verschillende work-
shops aan te bieden op locatie, in de 
klas en op maat. Hierbij houden wij 
rekening met voorkeuren en tijden, 
zodat wij aan kunnen sluiten op de 
wens van het onderwijs.



workshops

STRAATVUIL (percussie workshop)
Straatvuil is een percussieworkshop zoals je die niet eerder hebt meegemaakt. Deze 
workshop leer je samen te werken om tot een gezamenlijk ritme te komen. Je gaat 
samen muziek maken, op alles behalve instrumenten. Met de populaire percussiegroep 
STOMP als inspiratie materiaal gaat de groep, samen met de docenten van POPEI, aan 
de slag om klank en ritme te onderzoeken en te ontdekken. Straatvuil is een actieve en 
energieke workshop waarbij de deelnemer wordt uitgedaagd in zijn creativiteit. Met 
‘Straatvuil’ leer je creatief omgaan met spullen die in eerste instantie ‘straatvuil’ lijken. Door 
samen ritmes te maken leer je naar elkaar te luisteren en elkaars inbreng te waarderen.
Les duur: 1 tot 2 uur - Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 30

CREATE (sing and songwriting workshop)
In ‘Create’ ontwikkel je samen met een singer-songwriter een nummer met een thema 
waar jouw school op dat moment mee bezig is. Wordt zelf een songwriter door een 
lied te schrijven waarin jij jouw gevoel en verhaal kan vertellen. Je leert van een echte 
songwriter hoe je een tekst schrijft en hoe je met je tekst een lied maakt.
Les duur: 2 tot 3 uur - Aantal deelnemers: Minimaal 5, maximaal 30

SING OUT LOUD (zang workshop)
Leer samen te zingen en je eigen geluid te ontdekken bij POPEI. Hoe komen klanken 
samen, in hoeverre verschilt jouw stem met die van je klasgenoot en wat voor geluid 
komt er allemaal uit jouw lijf? Sing out loud is een grappige zoektocht naar de geluiden 
waarvan je misschien niet wist dat je ze kon maken.
Les duur: 1 tot 2 uur - Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 30

POPBAND (samenspel workshop)
Leer met je klasgenoten beter kennen door een workshop popband voor een dag bij 
POPEI. Vandaag ben jij zelf de popster. Wat komt er allemaal kijken bij een band en hoe 
zorg je er voor dat je samen overtuigend op het podium staat? De workshopdocenten 
van POPEI staan voor je klaar om deze geheimen aan je te verklappen.
Les duur: 2 tot 3 uur - Aantal deelnemers: Minimaal 5, maximaal 30

POPEIgewijs (muziek oriëntatie workshop)                                            TIP!
POPEigenwijs start bij het eerste begin. Passie, dat vuurtje van binnen, start met 
een kleine ‘spark’. POPEigenwijs is er om die ‘spark’ te ontsteken. Dat wordt niet 
gedaan door enkel het aanleren van een instrument. POPEI is namelijk benieuwd 
naar wat jij in te brengen hebt in muziek. Wat is jouw aandeel? Waar wordt jij 
enthousiast van en hoe kan je dat, samen met je klasgenoten, maken? In het 
monumentale klokgebouw op Strijp-S werken de docenten vanuit een grote 
behoefte om muziek te delen en te ontdekken. Hierin zijn zij altijd op zoek om 
een link te maken met het onderwijs en de veranderende wereld om hen heen. 
Nieuwsgierigheid, enthousiasme en creativiteit zijn hierin de drijfveren.
Les duur: 2 tot 3 uur - Aantal deelnemers: Minimaal 8, maximaal 30.

Workshops zijn geschikt voor het BO & VO (Praktijk en Speciaal onderwijs in overleg)

Contact: 
Leonie van Laarhoven (leonie@popei.nl)
Klokgebouw 300 | Eindhoven | www.popei.nl | 040 24 31 444


