
ALGEMENE GEGEVENS

Naam 

Geboortedatum     Geboorteplaats  

Ingevuld op    Ingevuld door 

Muziek (vroeger) thuis

Hoe werd/wordt er naar muziek geluisterd? 

                                                                 

  Radio   CD   Platenspeler   Cassettes   Spotify   Livemuziek

  Anders, namelijk:  

Welke muziekstijlen (bv. klassiek, pop, country), artiesten en favoriete liedjes waren/zijn er?

Aan welke muziekstijl of nummers heb ik herinneringen?

Welke liedjes werden/worden voor mij gezongen (bv. slaapliedje, wiegeliedje)?

Mijn Muziekpaspoort
In dit muziekpaspoort staat welke rol muziek speelt in mijn leven 

Muziek werkt zo!



Welke liedjes horen voor mij echt bij thuis?

Waren/zijn mijn huisgenoten muzikaal? Bespelen ze een muziekinstrument? 

Speelde/speel ik een instrument? Zat/zit ik op muziekles?

Ging/ga ik naar een dagverblijf of school? Wat werd/wordt daar met muziek gedaan?

Muziek en mijn stemming

Van welke muziek word ik rustig en van welke muziek word ik onrustig?

Van welke muziek word ik blij en van welke muziek word ik verdrietig?

Mijn Muziekpaspoort 

Muziek werkt zo!



Van welke muziek word ik alert?

Zet ik zelf muziek in om mijn stemming of spanning te beïnvloeden? Zo ja, welke muziek?

Zetten anderen muziek in om mijn stemming of spanning te beïnvloeden? Hoe werkt dit?

Ervaren en maken van muziek

Wat doe ik nu met muziek (zelf maken, beluisteren, met of zonder hoofdtelefoon, welk volume)? 

Is dit afhankelijk van mijn stemming? Licht toe.

Op welke manier zou ik muziek nog anders willen ervaren (bv. voelen van trillingen, zien van 

beelden, bezoeken van een concert, zelf muziek maken)?

Is er nog meer bekend over muziek, wat voor mij belangrijk is?

Mijn Muziekpaspoort 

Muziek werkt zo!

©  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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