Hallo, hallo hallo, ik ben… Marije Reddingius
1. Waarom ben je Muziek op Schoot lessen gaan geven? Met mijn
kinderen deed ik cursussen Muziek op Schoot. Die lessen heb ik elke
week weer ervaren als een cadeautje. Dit cadeautje wilde ik graag
doorgeven. Ik deed de docentenopleiding opleiding Muziek op Schoot en ik ben het
lesgeven nog leuker gaan vinden dan ik had verwacht. De creativiteit die nodig is om
de lessen voor te bereiden en het omgaan met de kinderen zelf vind ik heerlijk. Het
doen van zoveel verschillende muzikale activiteiten, het omgaan met een groep en
het contact met ouders maakt dat ik vind dat ik een prachtig beroep heb.
2. Doe je er ook nog andere werkzaamheden naast?
Naast de Muziek op Schoot lessen geef ik
kleutergroepen les, blokfluitles en begeleid ik een aantal
muziek coaches bij Partou. Ook ben ik bezig met de
opleiding tot (klassiek) kinderkoordirigent in Den Haag.
3. Waar geef je les? Ik geef les op de Gooische
Muziekschool en Main Musicschool in Kerkdriel.
4. Als je jouw lessen vergelijkt met een diner wat zou dan je lekkerste voorgerecht,
hoofdgerecht en toetje zijn? Voorgerecht een schootspel zoals “Een herenpaard”.
Hoofdgerecht is altijd wel moeilijk kiezen, omdat er veel lekkere hoofdgerechten
zijn, maar laat ik nu kiezen voor Roeren van Margré van Gestel. Als toetje iets
rustigs. Dat kan zijn het laten horen van een windorgel of het zingen van een
slaapliedje voor het (knuffel)konijntje die eerst gesprongen heeft en daarna
wortelpap gegeten heeft.
5. Wat zou je willen wat de kinderen en (groot)ouders bijblijft van de lessen?
Ik geniet enorm als er een goede flow is, de concentratie goed is en de activiteiten
daardoor ook goed in elkaar overlopen. Fantastisch als we als groep muzikale
tegenstellingen goed kunnen neerzetten. Als ouders en kinderen lekker meezingen.
Ik hoop dat de kinderen en (groot-)ouders ervaren dat de muziekschool een fijne
plek is om te zijn.
6. Lijkt je handpop op jou? Ik hoop dat ik op mijn handpop lijkt; hij is vrolijk, zacht,
heeft grote oren en kan goed incasseren.
7. Wie ga jij hierna interviewen en waarom? Ik wil graag Anja interviewen. Anja
Leeuwenburg zat bij mij in de groep een aantal jaren geleden en ik ben benieuwd
naar haar ervaringen.
Marije, bedankt voor het beantwoorden van de vragen!
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