Persoonlijke gegevens
Naam:

Jenneke Zweers–Hartog

Geboren:

13 april 1989 / Dordrecht

Adres:

Thorbeckelaan 7 / 8014 AW / Zwolle

Telefoon:

06‐13952201

E‐mail:

jenneke@zweersmuziek.nl

Opleidingen en Bijscholing
Middelbare school (2001‐2007):
Driestar College te Gouda / VWO / Cultuur & Maatschappij / Extra vak: informatica

Conservatorium (2007‐2011):

ArtEZ te Zwolle / Opleiding Docent Muziek / Scriptie over het gebruik van nieuwe media

Yamaha Seminar ‘Kraki, muzikale peuterpret’ (2011)

Om deze peutercursus te kunnen geven heb ik een 3daagse seminar gevolgd in Zwolle. De seminar
werd gegeven door Yamaha docenten uit Hamburg.

Fraai Lawaai bijscholing (2012)

In het kader van een project in Lelystad heb ik diverse workshops gevold van o.a. Otto de Jong en Frits
Evelijn. Hiernaast ontving ik coaching van Trudy Verhoeff.

Yamaha Seminar ‘Robbie’ (2013)

Om deze moeder en kind cursus te kunnen geven heb ik een 2daagse seminar gevolgd in Hamburg. De
seminar werd gegeven door Yamaha docenten aldaar.

Werkervaring
Groepscursussen
Yamaha muziekschool, Zwolle:
•

Robbie
o
o

•

Kraki, Muzikale peuterpret
o
o

•

Een wekelijkse cursus voor babies van 4 – 18 maanden met hun ouder.
Gegeven vanaf september 2013 tot nu
Een wekelijkse cursus voor kinderen van 1,5 – 4 jaar met hun ouder.
Gegeven vanaf januari 2012 tot nu

Wonderland Muziek
o
o

Een wekelijkse cursus voor kinderen van 4 – 6 jaar.
Gegeven vanaf september 2013 tot nu

Muziekverenigingen, Hattem:
•

Ons Genoegen
o
o

•

Een wekelijkse AMV/blokfluit‐cursus voor kinderen van 7‐12 jaar.
Gegeven van september 2011 – juli 2012

Ontwaakt
o
o

Een wekelijkse AMV/blokfluit‐cursus voor kinderen van 7‐12 jaar.
Gegeven van september 2012 – December 2013

De Kubus Lelystad:
•

Peuter Pop
o
o

•

Muzikale Speeldoos
o
o

•

Een wekelijkse cursus voor kinderen van 4 – 6 jaar
Gegeven vanaf januari 2014 tot nu

Grote Ontdekkingsreis – multidisciplinaire cursus
o
o

•

Een wekelijkse cursus voor kinderen van 2 – 4 jaar met hun ouder
Gegeven vanaf januari 2014 tot nu

Een wekelijkse cursus voor kinderen van 6 – 12 jaar waarbij ik het muziekgedeelte
voor mijn rekening neem.
Gegeven vanaf januari 2014

Vrolijke Noot
o
o

Een wekelijkse cursus voor kinderen van 6 – 12 jaar
Gegeven vanaf januari 2014

Vakdocent op de basisschool
Prins Willem Alexander school, Waarder
•
•

Een seizoen lang wekelijks 2 uur muziekles geven aan diverse klassen
Lessen gegeven van september 2012 – juli 2013

Basisschool project ‘Leve de muziek’ Zwolle
•

•

Vanuit de Yamaha muziekschool 20 weken lang groepslessen verzorgen aan
basisschoolkinderen op gitaar en keyboard. Als resultaat een concert in de Heineken Music Hall
onder aanwezigheid van Maxima en Willem‐Alexander.
Lessen gegeven van september 2011 – juli 2012

Basisschool project ‘Classic Express’ Bodegraven ‐ Reeuwijk
•
•

Vanuit het Muziek Collectief Bodegraven groepslessen geven op basisscholen over snaar‐ en
toets instrumenten.
Lessen gegeven van oktober 2012 – juli 2013

Basisschool project ‘Fraai Lawaai’ Lelystad
•
•
•

Vanuit De Kubus wekelijks groepslessen verzorgen aan basisschoolkinderen op keyboard.
Meegewerkt aan methodiek ontwikkeling.
Lessen gegeven van september 2012 – juli 2013

Pianolessen
2008 ‐ 2012
•

Verschillende individuele piano leerlingen bij mij thuis in Bodegraven en via het Muziek
Collectief Bodegraven.

2012‐2014
•
•

Enkele piano leerlingen bij mij aan huis in Zwolle. Begonnen met de ontwikkeling van mijn
pianomethode voor peuters.
De Kubus, Lelystad:
o Piano oriëntatie cursus opgezet. 5 beginnende leerlingen een uur piano groepsles per
week.
o Duo piano lessen gegeven.

Suriname
Afdeling Cultuur Studies, Paramaribo
•

•

In het kader van mijn afstudeeronderzoek begonnen met het ontwikkelen van een digitale
leeromgeving. Materiaal gedigitaliseerd, veldonderzoek gedaan, workshop en presentatie
gegeven aan conservatoriumstudenten.
Gewerkt in Maart en April van 2011

The Green Conservatory, Paramaribo
•

•

Afstuderende Docent Muziek studenten (MOB) begeleid in het bouwen van hun eigen digitale
thema‐leskist. Website gebouwd, studenten geholpen bij het samenstellen van het lesmateriaal,
coaching gegeven op het gebied van digitale media.
In November 2012 (2 weken) en April 2013 (3 weken).

Repetitor
Leerlingen uit de praktijk van Clara de Vries
•

•

Wekelijks begeleiden van Rob de Bree (tenor)
o Repertoire: liedcycli van Schubert, opera van o.a. Mozart, oude romantische liederen
uit de 18e eeuw.
Het begeleiden van de jaarlijkse leerling avond

Samenwerking met sopraan Marije Rommes
•
•

Gezamenlijk nieuwe programma’s instuderen
o Repertoire: Debussy, Faure, Berlioz, Schumann, en nog vele andere
Aantal keer per jaar optreden, o.a. in de Muziekkamer, de Statenzaal en de Peperbus

Kerk en koren
Christelijk Gereformeerde Kerk, Zwolle
•

Het begeleiden van de erediensten op orgel en piano (vanaf september 2012)

Nederlands Gereformeerde Kerk, Zwolle
•

Het begeleiden van de erediensten op orgel en piano (vanaf september 2012)

PKN gemeente ‘De Rank’, Staphorst
•

Als kerkelijk muziekwerker met muzikanten en zangers toewerken naar Youth Power Services
(vanaf september 2013)

