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muziek voor en doorkinderen van 0 tot 12 jaar, die net zo’n begrip
moet worden als de Kinderboekenweek.
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Naast het feit dat wij je dankbaar zijn dat je bijdraagt aan ons gedachtegoed om zoveel
mogelijk kinderen tussen de 0-12 jaar in aanraking te laten komen met muziek:
• Krijg je een Kindermuziekweek-marketingpakket met gebruik van het logo, flyers,
je krijgt een
met gebruik van het logo, flyers etc.
vlaggetjes
enmarketingpakket
meer
je
programma
komt
op
de
landelijke
Kun je je programma promoten op de site
landelijke website en word je opgenomen in
je draait
mee incontentkalender
de landelijke marketingcampagne
(die in 2019
een ingepland op
de
social media
waarbij exclusieve berichten
worden
totale
oplage
had
van
13.500.000
(nee,
dat
zijn
niet
teveel
nullen)).
de diverse social media kanalen
• • Draai
je vergroot
in je eigen
maar ook landelijk
je meejenetwerk
in de landelijke
on- enomgeving
offline marketingcampagne
• • Vergroot
je bereiktjekinderen
totje12
jaar, enininvesteert
in je publiek
van
delandelijk
niet alleen
netwerk
je eigen omgeving,
maar
ook
toekomst
• Bereik
je kinderen tot 12 jaar op een unieke wijze en investeer je zo in je publiek van
• de
desgewenst
toekomst maak je gebruik van nog te ontwikkelen lesmateriaal

•
••
•

Factsheet
ORGANISATIE
Onze organisatie bestaat uit een paar actieve bestuursleden, een
betaalde projectleider én marketeer die in totaal ongeveer 3 dagen per
week aan de Kindermuziekweek werken. Daarnaast zijn de partners
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Er stonden begin maart al ruim 200 activiteiten op de rol in meer dan 60
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Alle activiteiten en challenges gedurende 10 dagen op gezette tijden in première.
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verbindt. En al helemaal in de Corona-periode.
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In 10 dagen tijd bereikten we maar liefs 6,9 miljoen mensen en hadden we 100.000
• Meer diversiteit in deelnemende organisaties
unieke gebruikers op onze website en social media kanalen. En nog steeds loopt de
kinderen die meedoen!
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YouTube kanaal wordt goed bezocht.
• Groot draagvlak en breed aanbod op alle vlakken

EN 2021?
Vanaf 100,- ex BTW per jaar kun je je aansluiten. Grotere organisaties met een
In 2021 hopen we weer veel live activiteiten te hebben om de kinderen te inspireren
ruimer budget zijn welkom om meer te geven!
en stimuleren muziek te ervaren en luisteren. Daarnaast zullen we dit aanvullen met
gratis online content. Dus doe mee, en sluit aan: elke creatieve live muziek activiteit en
organisatie of individu is welkom!
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De landelijke Kindermuziekweek is een initiatief van: De Doelen, Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Concertgebouw,
Prinses Christina Concours, TivoliVredenburg, Meer Muziek in de Klas, Nationale Opera & Ballet, Orkest van het Oosten,
philharmonie Zuidnederland, Bureau Vanaf2, Klassieke Zaken, Muziekgebouw Eindhoven en SKVR

