
Status: 

Doelgroep: 
Onderwijsniveau: 

Erfgoeddag Erfgoedklasbakken:
Verrassende klanken, heerlijke
muziek!

Erfgoeddag Erfgoedklasbakken:
Verrassende klanken, heerlijke
muziek!

Goedgekeurd/Gepubliceerd
Workshop

Leerkrachten
basisonderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/basisonderwijs)

Gewoon-basisonderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/gewoon-basisonderwijs)
Gewoon-lager-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/gewoon-lager-onderwijs)

1ste-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-graad)
2de-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/2de-graad)
3de-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/3de-graad)

Onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers (OKAN) (/onderwijsniveau-
cultuurkuur/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-okan)

Buitengewoon-basisonderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/buitengewoon-basisonderwijs)
Buitengewoon-lager-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/buitengewoon-lager-
onderwijs)

Secundair-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/secundair-onderwijs)

Westelfolk vzw©

https://erfgoeddag.be/
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/basisonderwijs
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/gewoon-basisonderwijs
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/gewoon-lager-onderwijs
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-graad
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/2de-graad
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/3de-graad
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-okan
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/buitengewoon-basisonderwijs
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/buitengewoon-lager-onderwijs
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/secundair-onderwijs


Cultuurkuur organisatie id: 

Van: 
Tot: 

Reserveren kan tot: 

Voltijds-gewoon-secundair-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/voltijds-gewoon-
secundair-onderwijs)

eerste-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/eerste-graad)
1ste-leerjaar-A (/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-leerjaar)
1ste-leerjaar-B (/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-leerjaar-b)
2de leerjaar (/onderwijsniveau-cultuurkuur/2de-leerjaar)
beroepsvoorbereidend-leerjaar (/onderwijsniveau-
cultuurkuur/beroepsvoorbereidend-leerjaar)

tweede-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad)
tweede-graad-ASO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-aso)
tweede-graad-BSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-bso)
tweede-graad-KSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-kso)
tweede-graad-TSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-tso)

derde-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad)
derde-graad-ASO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-aso)
derde-graad-BSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-bso)
derde-graad-KSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-kso)
derde-graad-TSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-tso)
3de-graad-BSO-specialisatiejaar (/onderwijsniveau-cultuurkuur/3de-graad-bso-
specialisatiejaar)
derde-graad-Voorbereidend-jaar-HO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-
graad-voorbereidend-jaar-ho)

Secundair-na-secundair-(Se-n-Se) (/onderwijsniveau-cultuurkuur/secundair-na-
secundair-se-n-se)
Onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-OKAN (/onderwijsniveau-
cultuurkuur/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-okan-0)

Buitengewoon-secundair-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/buitengewoon-secundair-
onderwijs)
Deeltijds-leren-en-werken (/onderwijsniveau-cultuurkuur/deeltijds-leren-en-werken)

Deeltijds-kunstonderwijs-DKO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/deeltijds-kunstonderwijs-dko)
Beeldende-en-audiovisuele-kunst (/onderwijsniveau-cultuurkuur/beeldende-en-audiovisuele-
kunst)
muziek (/onderwijsniveau-cultuurkuur/muziek)
Woordkunst-drama (/onderwijsniveau-cultuurkuur/woordkunst-drama)

Westelfolk
6d9c9edd-c67b-414b-b5fd-cbb124a25cda

Ooit was er muziek die niet werd neergeschreven. Mensen leerden die van en aan elkaar. Wat ontroerend,
plechtig of leuk genoeg was, werd doorgegeven, soms honderden jaren lang. Westelfolk is een groep
liefhebbers van folk(lore) die oude Kempische muziek laat herleven op originele en zelfgebouwde
instrumenten! Zin om strijkpsalter, lier en hakkebord te spelen in je klas? Reserveer snel!

Waar
info@westelfolk.be
Deze klasbak komt naar jou toe
2260
Westerlo
Wij zijn als klasbak bereid om - na afspraak - langs te gaan in scholen in volgende gemeenten: Westerlo,
Herentals, Herselt, Olen, Geel, Laakdal, Heist o/d Berg, Hulshout.

Wanneer
ma, 25/04/2022 - 09:00

vr, 29/04/2022 - 16:30

Reservering
vr, 15/04/2022 - 18:00

https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/voltijds-gewoon-secundair-onderwijs
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/eerste-graad
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-leerjaar
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-leerjaar-b
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/2de-leerjaar
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/beroepsvoorbereidend-leerjaar
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-aso
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-bso
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-kso
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-tso
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-aso
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-bso
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-kso
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-tso
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/3de-graad-bso-specialisatiejaar
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-voorbereidend-jaar-ho
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/secundair-na-secundair-se-n-se
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-okan-0
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/buitengewoon-secundair-onderwijs
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/deeltijds-leren-en-werken
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/deeltijds-kunstonderwijs-dko
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/beeldende-en-audiovisuele-kunst
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/muziek
https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/woordkunst-drama


Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw in samenwerking met de
erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.

© 2022 FARO Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, coördinatie erfgoeddag.

Aantal plaatsen: 
E-mailadres reserveren: 

Toegankelijkheid doelgroep: 

Nog te bepalen.
info@westelfolk.be (mailto:info@westelfolk.be)

Contact

https://www.westelfolk.be/

Bereikbaar

(http://www.b-rail.be/main/N/) 

(http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/) 

(http://www.blue-bike.be)

Toegankelijkheid
Toegankelijkheid: geheel

Voor iedereen

Kinderen

+

-

Leaflet (http://leafletjs.com) | OSM Mapnik

http://www.faro.be/
mailto:info@westelfolk.be
http://www.b-rail.be/main/N/
http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/
http://www.blue-bike.be/
http://leafletjs.com/

