


Wat doet De Rijdende Popschool?

• Samen popmuziek maken in bandjes o.l.v. een bandcoach 

• In je eigen dorp

• Voor jong en oud!!

• Direct (samen) spelen

• Ervaring op een instrument is niet vereist

• Noten kunnen lezen is niet nodig

• Nummers spelen die bands zelf kiezen

• Toewerken naar presentaties en concerten

• Plezier staat voorop!

• Wij rijden naar de dorpen met alles wat nodig is voor de lessen



Geschiedenis

• Oktober 2011: Start Popschool Garmerwolde 

• 25 mei 2012: Start De Rijdende Popschool in Slochteren 

• September 2013: Uitbreiding in Groningen dankzij Kinderen Maken Muziek

• September 2015: Nieuw project voor Kinderen Maken Muziek gaat van 
start in Midden Drenthe i.s.m. Kits Primair.

• Mei 2017: Aantal van 17 popscholen in Groningen, 5 popscholen in 
Drenthe

• September 2017: Start De Rijdende Popschool Drenthe (?)





Werkwijze

• Contact (en afspraken) maken met een dorp 

• Lesruimte in het dorp regelen

• Geschikte lesdag bepalen

• Folders maken en verspreiden voor werving 

• Gratis kennismakingsles

• Inschrijven (prijs: €8,- per les van 75 minuten)

• Band-indeling (op leeftijd en sociale verbanden)

• Start Popschool (11 lessen, toewerken naar presentatie in dorpshuis)

• Na iedere cyclus kan men zich weer inschrijven (of uitschrijven)

• 3 cycli per jaar



Wat hebben we nodig vanuit een dorp?

• Een ambassadeur die ons helpt (2-3 uur per jaar)

• Draagvlak in het dorp

• Hulp bij verspreiding pr-materiaal

• Een gratis lesruimte

• Een bijdrage van € 1500,- voor een jaar popschool in het dorp (Subsidie 
voor Bewonersinitiatieven)



De kracht van De Rijdende Popschool

• Laagdrempelig in prijs en instapniveau

• Aanvulling op “bestaand” aanbod

• Vraag-gestuurd

• Muziekles in je eigen dorp

• Draagt bij aan leefbaarheid en sociale cohesie in dorpen



Zijn er vragen?



Is er tijd over?




