
Bestek voor Musework Live 2020 
Deel A: Contouren 

 Algemeen 

Titel Filosofisch ontbijt 

Datum 11 mei 2020 

Tijden  9.00 -10.30 uur 

 

Makers  We lezen de brief van Bart van Rosmalen ‘Ode aan het luisteren’. 

Rollen Peter gespreksleider 

 

 Ontwerpopdracht 
Aanleiding We verdiepen een filosofische tekst door gezamenlijk te lezen en leeservaringen te delen. We 

werken met het boek ‘Muziek’ van Michel Serres verwerkt in een brief van Bart van Rosmalen 
waarin passages uit het boek worden opgelicht en geannoteerd.  

 

Destinatie We hebben gezamenlijk een rijkere betekenis gegeven aan de tekst door leeservaringen te delen. Er 
is een optie om de leeservaringen nog verder te verdiepen door te maken in de vervolgsessie ‘Op de 
tast’.  

Doelen Delen leeservaringen | betekenis geven aan de ode aan het luisteren | verbinden van de tekst aan 
eigen ervaringen, bronnen of praktijken. 

Programma van eisen Deelnemers lezen van te voren de tekst | iedereen krijgt de mogelijkheid zijn of haar gekozen 
passage te delen en te vertellen waarom deze passage hem of har raakt | de tekst is met zorg 
gekozen of gemaakt | het delen levert onderzoeksmateriaal op. 

  
 Verhaallijn 

Dominante vorm Citaatgesprek waarin mensen een tekst lezen, een passage kiezen die tot hen spreekt en van te voren 
antwoord geven op de vraag waarom die passage tot je spreekt. In een vast tijdslot deelt een ieder 
zijn of haar bijdrage in kleinere subgroepen. 

 

In woord of beeld We doen het dit keer in Zoom. 

Ontwerpregels 

 (voor de 
ontwerpers/begeleiders)  

Er is een voorbereiding | iedereen komt aan de buurt | het delen werkt verdiepend 

Spelregels 

(voor de doelgroep) 

Iedereen deelt | de kwaliteit van luisteren is hoog 

 

Goede gewoonten 
ontwikkelen 

(gezamenlijk)  

Luisteren | delen | strakke discipline op tijd. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Deel B: Overzicht van het programma 
 

 
Tijd Trekker Titel Doel Werkvorm Onderzoeksmateriaal/data 

9.00 Peter Luisteren naar 
muziek 

Het luisteren 
aanspreken 

Muziek aan  Opname zoom 

9.05 Peter Welkom Landen van mensen spreken  

9.10 Bart Serres laten klinken Hardop lezen voorlezen Opname zoom 

9.15 Peter Instructie samen 
lezen 

 

 

Leerervaringen 
delen 

Break-out groeps 

 

4 personen 

 

8 minuten per persoon 

8 minuten per persson 

8 minuten per persoon 

8 minuten 

5 minuten schrijven 

lezen 

 

Bespreek je 1 citaat.  

Schrijfronde:  

 

32 minuten gesprek 

5 schrijven 

5 minuten lezen 

 

Zelf tijd bijhouden 

 

 

 

Vragen of mensen hun 
citaten en toelichting willen 
sturen en op Musework 
zetten. 

10.00 Peter plenair Nabespreking Reacties ophalen  Opname zoom 

10.20 Peter Slot en uitnodiging 
‘op de tast’ 

Op de tast 
Thema dag 
1 zin 

 Opname zoom 

 

 

 


