
PERSBERICHT VAN BASISSCHOOL ANDERZ 

 

 

Leerlingen van Basisschool AnderZ zijn door naar liveshows 
van BZT Muziekshow  
Bodypercussie-act maakt kans op optreden voor koningin Máxima met BZTband XXL 
 
Doetinchem – Hoera: leerlingen uit groep 5, 6 en 7 van Basisschool AnderZ zijn door 

naar de liveshows van de BZT Muziekshow! Op 14 juni hebben de leerlingen met hun 

bodypercussie-act hun kunsten vertoond voor een vakkundige jury. Als zij tijdens de 

finale in oktober als winnaar uit de bus komen, ontvangen ze een bijzondere prijs: 

een optreden met de BZTband XXL voor niemand minder dan koningin Máxima.  

De leerlingen mochten in het Hilversumse poppodium de Vorstin auditie doen dankzij 

een filmpje waarin zij met bodypercussie (muziek maken met het eigen lichaam) 

vertellen hóe AnderZ zij zijn. Dat is zeker gelukt! 

Spannend: live optreden voor een volle zaal  

In de aanloop naar de auditie kregen de leerlingen hulp van de ‘Vliegende Brigade’: 

een muziekdocent coachte de kinderen om een zo spectaculair mogelijke act neer te 

zetten. Vervolgens mochten ze live optreden voor een zaal met publiek én alle 

supporters. Spannend, maar heel erg leuk. En… met een geweldig eindresultaat!  

Van harte gefeliciteerd! 

Op 30 juni hoorden de leerlingen het goede nieuws persoonlijk van Jetske en Pepijn 

van de BZT Muziekshow. In een enthousiaste videoboodschap feliciteerden zij de 

leerlingen: geniet van jullie overwinning! De bodypercussie-act van Basisschool 

AnderZ is één van de 30 kanshebbers die nu door is naar de BZT Muziekshow.   

De BZTband XXL  

De BZT Muziekshow gaat vanaf oktober in 10 afleveringen op zoek naar groepen 

kinderen van verschillende scholen voor de BZTband XXL: een zenuwslopende 

afvalrace! Op een speciaal kerstgala speelt de uiteindelijke band een nummer voor 

koningin Máxima. De BZTband XXL komt voort uit het initiatief ‘Méér muziek in de 

klas’: voor meer aansprekend muziekonderwijs op scholen.  

____________________________________________________________________ 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie neemt u contact op met Margarethe Hilhorst, woordvoerder van 

Scholengroep GelderVeste. Telefoonnummer 06 – 24 42 90 19 of e-mail 

communicatie@gelderveste.nl  

https://www.meermuziekindeklas.nl/inzendingen/273
https://www.meermuziekindeklas.nl/inzendingen/273
https://www.youtube.com/watch?v=d6oilLAFpLU&feature=youtu.be
mailto:communicatie@gelderveste.nl

