Werkwijze Muziekcentrum Eiwerk – voor nieuwe deelnemers
De Eiwerk methode
Bij Eiwerk doen we een beroep op je muzikale vaardigheden en gezonde menselijke eigenschappen. Geen
muziektherapie, wél muziekles en samenspelen met professionele muziekdocenten. Op het Ei heeft iedereen
wel iets. Maar dat verdwijnt door de muziek naar de achtergrond. ‘Ei’ staat voor ‘broedplaats’ maar ook voor
‘je ei kwijt kunnen’, ofwel een songtekst schrijven, een lied componeren, een film maken, je muzikale ideeën
uitwerken.
Meedoen aan een workshop is niet vrijblijvend: in cursusblokken van 11 weken werken de groepen toe naar
een optreden voor publiek. De groep heeft alle deelnemers nodig. Samen repertoire instuderen geeft structuur
en schept een band. Met het optreden wordt een gezamenlijke prestatie neergezet. Bij de audio- en visuele
workshops werkt dat net iets anders, en maak je samen hetzelfde proces door van het ontwikkelen van je
project. Door met afgeronde projecten te werken, blijft het overzichtelijk. Eiwerk zorgt voor een gastvrije plek,
professionele ondersteuning, apparatuur en betrokken begeleiders.
Aanmelden
Heb je interesse in een activiteit bij Eiwerk? Dan maak je een afspraak met ons voor een kennismaking
(Wenckebachweg 115). Je kunt iemand meenemen naar de afspraak. Mail info@eiwerk.nl of bel 06-5553 7630
(di-do).
Kennismakingsgesprek
Je wordt ontvangen door een teamlid, krijgt een rondleiding en kunt de sfeer proeven. We bespreken je
wensen en mogelijkheden voor deelname. De werkwijze van Eiwerk wordt uitgelegd. Als je aan het einde van
deze kennismaking besluit deel te nemen aan een activiteit, dan regelen we de administratieve zaken. (Het is
handig om je identiteitsbewijs bij je te hebben.) Meestal kun je al snel beginnen met de cursus.
De workshops
De workshops beslaan een cursusblok van 10 weken met aansluitend in week 11 een optreden of presentatie
van je video of beats voor publiek. Per jaar zijn er 3 cursusblokken. In de zomer organiseren we een speciaal
programma van een aantal weken. Deelname aan de workshops is niet vrijblijvend. Als je intekent gaan we er
van uit dat je iedere week komt, niet alleen voor jezelf, maar ook omdat anderen in de groep op je rekenen.
Huisregels
In het kort: samen zorgen wij voor een goede sfeer en een veilige plek. Daar is iedereen medeverantwoordelijk voor. Uitgebreid: zie hand-out ‘Eiwerk huisregels’ op de site.
Kosten
Eiwerk is hoofdaanbieder dagbesteding voor de Gemeente Amsterdam en krijgt voor deelnemers die in
aanmerking komen voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) een vergoeding. Daarnaast vragen wij
aan deelnemers een eigen bijdrage per cursus, die afhankelijk is van je situatie:
Eigen bijdrage
€15,00 per cursus - met Wmo ondersteuning
€60,00 per cursus - met Stadspas
€80,00 per cursus – wonend buiten Amsterdam, zonder Wmo of Stadspas

