De ins en outs van
BUMA MUSIC ACADEMY

HET LESMATERIAAL

De online lesomgeving van BMA bevat 47 verschillende lessen in de onderwerpen: muziekstijlen, muziekinstrumenten, songteksten, componeren en musiceren, muziek en
andere disciplines, de muziekindustrie en de schoolact. Deze lessen
hebben bijna allemaal een bijpassende lesvideo en zijn bijna allemaal
gedifferentieerd op vmbo en havo-vwo niveau. Daarnaast hebben
steeds meer lessen een Prezi.

LANDELIJKE VERTEGENWOORDIGING

De meeste BMA scholen bevinden zich in Amsterdam, dit zijn er
wel 13. Maar BMA komt door het hele land, óók op de waddeneilanden!
Friesland 4,1%
Groningen 4,1%
Drenthe 4,1%
Overijssel 8,3%

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Gelderland 12%
Limburg 5,7%

Docenten krijgen toegang tot een eigen account voor de online
lesomgeving. Hier kunnen ze voor iedere klas een eigen lesroute
samenstellen en het lesmateriaal downloaden.
Het lesmateriaal wordt aangeboden in invulbare pdf-bestanden. Zo
hoeft het lesmateriaal niet per se geprint te worden en kunnen
docenten het materiaal delen in de ELO van school. Leerlingen
kunnen zo ook gemakkelijk zelfstandig aan de slag.

FEEDBACK VAN EEN PROF

Docenten kunnen voor hun leerlingen feedback aanvragen. Leerlingen ontvangen dan middels een video opbouwende en motiverende
tips en tops van een professional uit de muziekindustrie.

TOP 3 MEEST GEKOZEN LESSEN
1 | Geschiedenis van de popmuziek
2 | Instrumentgroepen
3 | Muziek en ﬁlm

GRATIS WORKSHOP

Iedere deelnemende schoolvestiging mag een gratis workshop
aanvragen! De keuze is reuze: ervaren workshopdocenten geven
een jamsessie, Ableton workshop, rapworkshop of celloworkshop in
het klaslokaal.

WAT ER KAN GEBEUREN MET EEN BMA
SCHOOLACT

In 2014 won PEER de schoolactcompetitie. Daarna hebben ze zich
steeds verder ontwikkeld. 2017 was het jaar waarin ze hun EP
uitbrachten, 70 optredens deden door heel Nederland, ze in
Liverpool en India speelden, voorprogramma's in uitverkochte zalen
voor Bløf en Racoon mochten doen, gedraaid werden op de radio,
live speelden bij 3FM, KX-radio talent werden, hun nationaal tv
debuut bij DWDD hadden, tot de 25 meest geboekte popronde
bands behoren, 30 weken op nummer 1 stonden bij FTM!

Noord Brabant 15,2%
Zeeland 1,9%
Zuid Holland 18,1%
Noord Holland 17,1%
Flevoland 3,4%
Utrecht 6%

DIVERSITEIT

Docenten muziek en ckv zijn het best vertegenwoordigd: wel 332
muziek en 140 ckv docenten doen mee aan het lesprogramma, 127
geven beide. Er maken ook docenten Nerderlands, Engels, Duits,
kunstgeschiedenis, beeldende vorming, drama, maatschappijleer én
mentoren gebruik van het aanbod van BMA.

DEELNEMERS

6 x een Marieke, 6 x een Petra en 340 andere vrouwen & 8 x een
Peter, 8 x een Paul, 8 x een Jan en 262 andere mannen zijn
aangesloten bij BMA!

BMA WERKT SAMEN MET

Ableton | Ableton maakt Push en Live, hardware en software
om muziek te produceren, creëren en mee op te treden.

www.ableton.com | In januari van schooljaar 2017-2018 hebben al meer dan 1000
leerlingen een Ableton Live Intro licentie ontvangen!

Ricciotti Ensemble | Het Ricciotti Ensemble is een orkest
bestaande uit veertig jonge musici. Het brengt symfonische muziek
van kwaliteit op plaatsen waar deze normaliter niet klinkt.
www.ricciotti.nl

Popsport | Popsport biedt jonge muzikanten, bands en acts
persoonlijke begeleiding en coaching in hun muzikale carrière.
www.popsport.nl

Creative Tech Academy | Creative Tech Academy biedt actuele
inspiratie op het snijvlak van technologie, creativiteit en maken.
www.creativetechacademy.nl

BMA scholen & enthousiaste docenten

BMA in het kort
Buma Music Academy is een online lesprogramma over muziek, inzetbaar in het voortgezet onderwijs bij onder andere muziek en ckv. Naast
actueel en inspirerend lesmateriaal biedt BMA workshops, competities, docentenbijeenkomsten en meer om uw lessen op een eigentijdse
manier vorm te geven. Helemaal gratis, ècht waar! Kijk voor meer informatie en het proefpakket van het lesmateriaal op
www.bumamusicacademy.nl. Heeft u een vraag over BMA of wilt u zich aanmelden? Stuur een mail naar: info@bumamusicacademy.nl

