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Jan Kooijman helpt leerlingen van Basisschool AnderZ met tv-
optreden 

 

Doetinchem – Binnenkort doen leerlingen van Basisschool AnderZ mee met de BZT 

muziekshow van Zapp. Op 22 oktober om 19:00 uur is hun bodypercussie-act op tv te 

zien. BN’er Jan Kooijman komt de kinderen op maandag 5 september aanmoedigen 

en ondersteunen in hun voorbereidingen. 

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

verschillende scholen voor de BZTband XXL: een zenuwslopende afvalrace! Op een 

speciaal kerstgala speelt de uiteindelijke band voor niemand minder dan koningin 

Máxima.  

Auditie en dan…. dóór naar de BZT muziekshows! 

Op 14 juni mochten leerlingen van basisschool AnderZ auditie doen in het 

Hilversumse poppodium De Vorstin, nadat zij een filmpje hadden ingestuurd waarin 

zij met bodypercussie (muziek maken met het eigen lichaam) vertellen hoe ‘AnderZ’ 

ze zijn. En dat is gelukt: In een persoonlijke videoboodschap vertelden presentators 

Jetske en Pepijn de kinderen dat zij doorgaan naar de muziekshows!  

 

Tips van Jan Kooijman voor een spetterend optreden 

Natuurlijk zijn de voorbereidingen al in volle gang. De kinderen zijn super enthousiast 

en kunnen bijna niet wachten, totdat ze mogen optreden in de BZT muziekshow.  

De hele school leeft met ze mee en het is voor veel kinderen een dagelijks 

gespreksonderwerp geworden!  

 

Op 5 september komt Jan Kooijman handige tips geven en deelt hij zijn ervaringen. 

Als acteur, presentator én professioneel danser weet Jan Kooijman als geen ander 

hoe je een spetterend (tv-)optreden neerzet. Basisschool AnderZ is heel blij dat hij 

komt!  

Over de BZTband XXL  

De BZTband XXL komt voort uit het initiatief ‘Méér muziek in de klas’: voor meer 

aansprekend muziekonderwijs op scholen. De BZT Muziekshows zijn vanaf oktober 

elke zaterdagavond vanaf 19:00 uur te zien op Zapp.  

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