Voor alles een liedje
Zingend de dag door met muziek en
spel Inclusief muziek-cd
Saskia Beverloo en Tineke Vlaming schrijven al heel lang
liedjes voor peuters en kleuters. Tineke maakte daarbij veel
illustraties. Tijd om deze liedjes op cd te zetten en ze met
Tineke's tekeningen te bundelen in een boek met
muzieknotatie en spelbeschrijvingen.
Het is een uitgave die goed van pas komt in de kinderopvang.
De 30 liedjes liggen makkelijk in het gehoor en zijn te
beluisteren op de bijgeleverde cd. Met de spelbeschrijvingen
(en muzieknotatie) kunnen pedagogisch medewerkers en
studenten kinderopvang er meteen mee aan de slag!
Op de bijbehorende website www.vooralleseenliedje.nl staan
nog meer spelideeën, tips en links naar ﬁlmpjes bij sommige
liedjes.
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Reviews
“De 30 liedjes liggen makkelijk in het gehoor en zijn te beluisteren op de bijgeleverde cd.”
- Uit een recensie De Pyramide, 03 september 2018
"Met de liedjes, spellen en illustraties is dit een bruikbaar boek in verschillende settings. De primaire
doelgroep is pedagogisch medewerkers van kindercentra maar ik kan me goed voorstellen dat het voor
meer beroepsgroepen een zinvol boek kan zijn. Voor logopedisten die nog niet gewend zijn om veel
met liedjes en muziek te werken tijdens de behandelingen of groepslessen is dit een prettig boek om
mee te starten, gezien de voorbeelden en ideeën per liedje. Voor ervaren logopedisten kan het een
aanvulling zijn op de reeds gebruikte liedjes. (...) Zelf heb ik liedjes uit het boek ingezet op de school
voor Speciaal Onderwijs waar ik als logopedist werk. De teksten zijn eenvoudig en kort en daardoor
zeer geschikt om tijdens een behandeling of activiteit aan te leren of om een activiteit te begeleiden,
bijvoorbeeld handenwassen en opruimen. De liedjes op de CD zijn heel handig bij het instuderen. De
melodietjes zijn prettig en eenvoudig, wat ze geschikt maakt om de teksten zelf iets aan te
passen voor meer variatie. Doordat er notenschrift en akkoorden bij staan zijn ze met een
muziekinstrument te begeleiden wat het nog leuker maakt.
- Iris van der Wal (logopedist) in het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie (nr. 6, sept. 2018)
"De arrangementen zijn prachtig en creatief en gespeeld door verschillende muzikanten.
(...) Het spel klinkt mooi en de opnames zijn perfect. (...) Saskia Beverloo en Tineke Vlaming
hebben jarenlange ervaring op het gebied van muziek met het jonge kind. Veel van de liedjes hebben
in de loop van de jaren in De Pyramide gestaan en ook de illustraties zullen de Pyramide-lezers bekend
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voorkomen. Het boekje en de cd vind ik een aanwinst. (…) Duidelijk is dat er hard aan dit liedjesprentenboek is gewerkt en de professionele aanpak valt op. Het is een mooi, compleet boekje voor een
prima prijs."
- Aline Corté (www.muziekopschootdeventer.nl) in De Pyramide (nr. 71-05, nov. 2017)

Boekinformatie van BV Uitgeverij SWP, Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost.
Bezoekadres: Bildung.city, Spaklerweg 79-81, Amsterdam-Duivendrecht. Telefoon 020 3307200

