
 
 
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 kwam de kinderen op maandag 5 september aanmoedigen en 
ondersteunen in hun voorbereidingen.  
 
BZT Muziekshow 
De BZT Muziekshow gaat vanaf oktober in tien afleveringen opzoek naar verschillende 
scholen voor de BZTband XXL: een zenuwslopende afvalrace! Op een speciaal kerstgala 
speelt de uiteindelijke band voor niemand minder dan koningin Maxima. De kinderen 
van AnderZ doen daarom flink hun best om door te gaan naar de volgende ronde.  
 
Voorbereiden met Jan Kooijman 
De voorbereidingen zijn in volle gang. De kinderen zijn enthousiast en kunnen niet 
wachten tot ze mogen optreden in de BZT muziekshow. De hele school leeft met de 
jonge muzikanten mee. Jurylid Jan Kooijman kwam langs om de kinderen nog beter voor 
te bereiden op de spannende opnames. De kinderen kregen tips als: ‘kijk het publiek 
aan’, ‘kom voor het optreden even bij elkaar en zeg: “dit gaan we doen” en ‘maak vooral 
plezier tijdens het optreden’. Daarnaast weet Jan als geen ander hoe je een spetterend 
(tv-)optreden neerzet, dus deelde hij zijn ervaringen als acteur, presentator en 
professioneel danser. De leerlingen en docenten van basisschool AnderZ waren 
ontzettend blij met dit hoge bezoek en zijn nu helemaal klaar voor het televisieoptreden.  
 
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. 
 

 
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 
 
Rechtenvrije beelden zijn te downloaden via [1] http://bit.ly/2cm5qkl en [2] 
http://bit.ly/2c5Xvtw  
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