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Welkom bij Beat it Muziekeducatie
Beat it Muziekeducatie is een jonge en frisse muziekschool uit Veghel,
gemeente Meierijstad. Eigenaren René van Lokven en Paul Schepers
staan met het team van ruim 30 docenten graag voor u klaar.
Beat it is zowel actief in de HaFa-sector en particuliere markt als in het
onderwijs en het bedrijfsleven.
Middels deze brochure willen we u een kijkje geven in onze muziekschool,
zodat u kunt zien wat Beat it voor u kan betekenen. Heeft u nog vragen
na het lezen van deze brochure of wilt u meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar info@beatitmuziekeducatie.nl.
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Muziekschool
Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen op de muziekschool in
Veghel terecht voor wekelijkse muzieklessen (bas)gitaar, toetsen, zang,
drums, melodisch slagwerk en multi-percussion. Onze muziekschool
heeft diverse modern ingerichte lesstudio’s. Deze zijn voorzien van het
meest moderne instrumentarium.
In onze wachtruimte kunt u verblijven tot uw zoon of dochter klaar is
met de les. Er staat hier een lekker kopje kofﬁe of thee voor u klaar.
Heeft u zelf les, ook dan kunt u vooraf gerust een kopje nemen.
Op muziekschool Uden worden tot op heden voornamelijk drumlessen
gegeven.
Beat it biedt een breed muziekaanbod en beschikt over de juiste
instrumenten. De leerlingen krijgen op maat lessen van onze opgeleide
docenten. Zo zorgt Beat it dat elke leerling met plezier muziek kan maken.
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Beat it Muziekeducatie is niet afhankelijk van subsidies, heeft geen
hoge overheadkosten waar u aan mee betaalt, beschikt over een
breed netwerk en heeft een jong, ﬂexibel team van docenten.
Daardoor kunnen wij het volgende in de praktijk brengen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altijd gratis proeﬂes
Geen jaarverplichting
Geen wachtlijst
Starten is op elk moment mogelijk
Scherpe tarieven (ook voor volwassenen!)
Directe levering instrumenten en toebehoren
Ook lessen op zaterdag
Nieuw instrumentarium
Korte lijnen
Snelle 1-op-1 contacten

GRATIS PROEFLES?
VRAAG ‘M NU AAN
VIA ONZE WEBSITE
www.beatitmuziekeducatie.nl
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HaFa
Naast lessen op onze eigen locaties zet een groot team van enthousiaste
slagwerkprofessionals zich in voor het verzorgen van de individuele
slagwerkopleidingen en het verzorgen van de instructies aan de
(jeugd)slagwerkgroepen bij ruim 30 muziekverenigingen in Brabant en
Gelderland.
Beat it verzorgt ook wervingsacties voor de vereniging. Dit doen we
onder andere middels speciaal ontwikkelde educatieve en interactieve
slagwerkvoorstellingen en muziekprojecten zoals Windkracht 6.
Leerlingen maken kennis met hout-, koper- en slagwerkinstrumenten.
Beat it is de specialist als het gaat om HaFa slagwerkopleidingen. Wij
kennen deze wereld van het slagwerk als geen ander en kunnen voor
uw vereniging opleiden, adviseren, werven en presenteren. Kortom: met
Beat it aan uw zijde staat u als vereniging sterker en heeft u altijd een
bloeiende en goed functionerende slagwerkafdeling.
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We bereiden leerlingen volgens het raamleerplan slagwerk voor op
de landelijke examens. Onze visie is dat slagwerkers zo breed mogelijk
opgeleid worden: als all-round slagwerkers. Wanneer de vereniging een
andere insteek heeft, zullen wij in overleg een passende koers inzetten.
Een groot voordeel van onze slagwerkopleidingen is dat de theorieexamens eens per kwartaal worden afgenomen en leerlingen zelfs
maar liefst twee keer per maand de mogelijkheid hebben hun
praktijkexamen te doen. Zo kan elke leerling op het juiste moment
examen doen, wanneer hij of zij daar klaar voor is.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar info@beatitmuziekeducatie.nl.

GRATIS PROEFLES!
VRAAG ‘M NU AAN
VIA ONZE WEBSITE
www.beatitmuziekeducatie.nl
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Onderwijs
Beat it Muziekeducatie organiseert muziekprojecten voor alle lagen binnen
het onderwijs. Voor workshops, lessenseries, deskundigheidsbevordering én
projecten op maat bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit,
korte lijnen en no nonsense. Alle activiteiten bieden we aan op locatie.
Workshops
Onze muziekworkshops zijn voor alle leeftijden en ook geschikt voor het speciaal
(voortgezet) onderwijs en de BSO. Voor kleine en grote groepen, leerlingen
én leerkrachten zorgen wij voor een waanzinnige muzikale ervaring!
Beat it biedt een breed aanbod muziek workshops aan. U kunt voor elke
muzikale workshops bij ons terecht. Tijdens onze workshops worden diverse
instrumenten ingezet. Naar wens sluiten we de workshop af met een
spetterende eindact.
Enkele voorbeelden: Boomwhackers - Geluidenverhalen maken Sambapercussie - Recycled Percussion - Ukelele - Zang

MEER MUZIEK IN DE KLAS MAAKT HET NAAR
SCHOOL GAAN VOOR KINDEREN NOG LEUKER!
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Lessenseries
Wit u met de groep meer de breedte van muziek opzoeken, of juist
meer de diepte in? Dan is het ﬁjn een aantal weken met elkaar aan
de slag te gaan. Samen met de school kijken we naar de inhoud en
de duur van de lessenserie. Ook zijn er mogelijkheden om thematisch,
groepoverstijgend of vakoverstijgend aan de slag te gaan.
Enkele voorbeelden:
Zang - Wereldmuziek - Kennismaking met instrumenten - Musical
Deskundigheidsbevordering
Naast ons aanbod voor leerlingen bieden we ook speciale begeleiding
voor leerkrachten. Doel hiervan is het niveau van muziekles in de klas te
verbeteren. Aan de hand van de behoefte en wensen van de leerkracht(en)
wordt een begeleidingstraject gestart. De duur van zo’n traject kan
variëren van enkele begeleidingsmomenten tot een aantal schooljaren.
We bieden zowel individuele begeleiding als een traject voor meerdere
leerkrachten. Leer op een praktische manier van de muziekprofessionals
en krijg goede handvatten om zelf in de klas in te zetten!
Er zijn diverse mogelijkheden voor subsidies ten behoeve van deskundigheidsbevordering, denk bijvoorbeeld aan de Muziekimpuls. We vertellen
u daar graag meer over. Ook zijn we ervaren in het werken met de
Cultuurloper (kwaliteitsprogramma cultuur voor het onderwijs).
Projecten op maat
De kracht van Beat it is dat we werken op maat. De wensen en ambities van
de school en de leerkracht staan bij ons voorop. Van daaruit ontwikkelen we
samen een passende activiteit, project of scholing.
Enkele voorbeelden: Feestdag - (Mini)musicalbegeleiding Voorstellingen - Muziekonderwijs rondom thema’s op school
Heeft u speciﬁeke wensen, wilt u meer informatie of een oriënterend
gesprek? Stuur dan een e-mail naar info@beatitmuziekeducatie.nl.
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Workshop (particulier en zakelijk)
Beat it Muziekeducatie verzorgt met regelmaat muziekworkshops voor
particulieren en het bedrijfsleven. Tijdens bijvoorbeeld teambuildingsdagen,
vriendenuitjes, familiedagen en personeelsfeesten is een enthousiasmerende
muziekworkshop de verbindende factor tussen alle deelnemers.
We organiseren workshops voor alle leeftijden en variërende groepsgroottes
en denken graag met u mee voor de perfecte muziekworkshop voor uw
gezelschap. Bij u op locatie of in één van onze muziekstudio’s.
Een greep uit onze mogelijkheden:
Showslagwerk - Djembé - Boomwhackers - Zang - Ukelele Sambapercussie - Bandcoaching - Theatraal slagwerk - Djembé/cajon
Naast de bovenstaande workshops bieden we ook workshops op maat.
Heeft u een idee? Schroom dan niet en stuur een e-mail naar
info@beatitmuziekeducatie.nl.

SAMEN MUZIEK MAKEN ZORGT VOOR
PLEZIER EN VERBINDING!
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Kinderfeestjes
Wilt u eens een keer iets muzikaals doen met een kinderfeestje, dan zit u
bij Beat it goed. Bekijk onze diverse arrangementen voor kinderfeestjes
op onze website. Ook eventuele persoonlijke wensen en ideeën zijn zeker
bespreekbaar.
Wat houdt een kinderfeestje bij Beat it Muziekeducatie in? Bij ieder
arrangement worden de kinderen ontvangen met ranja of fris (in overleg).
Vervolgens gaan de kinderen onder begeleiding van een docent muzikaal
aan de slag. Na aﬂoop zorgen wij weer voor wat te drinken en voor een
lekker zakje chips. Voor de jarige ligt er natuurlijk een extraatje klaar.
De kinderfeestjes worden gehouden op onze locatie in Veghel. Tegen
een meerprijs kan onze docent ook naar iedere andere gewenste locatie
komen.
Heeft u interesse of vragen? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact
met ons op via info@beatitmuziekeducatie.nl.
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