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SPEEL JE PIANO?
ABONNEER JE OP DE
PIANOKALENDER

KABAALPORTAAL.NL

VAN IDEE TOT BOEK
HOE IS DE HERRIEFLAT
ONTSTAAN?

NIEUWSBRIEF 1
De Herrieflat
van Kabalika

‘Verwondering en nieuwsgierigheid naar
muziek. Ik hoop dat jonge lezers dit ervaren
na het lezen van

,

aldus auteur Wendy Boots. Zij was als jong

Van idee tot boek

Na weken van schrijven en schrappen,
webinars volgen en een maand succesvol
crowdfunden is het ei dan eindelijk
gelegd: De Herrieflat van Kabalika, mijn
eerste self-pubber boek is 6 november
verschenen. Dat dit niet zonder de
gebruikelijke hobbels is ontstaan is
logisch. Gelukkig wordt er veel kennis
gedeeld via online schrijvers platformen.
Ik heb schrijvers ervaring opgedaan bij
Editio, webinars gevolgd bij Boekengilde
en hulp gevraagd bij ervaren editors. Dat
mijn geplande sebatical vanaf maart zó anders zou verlopen was in de eerste instantie een grote
domper. Ik had namelijk heel andere plannen met mijn zee aan vrije tijd bedacht. Maar zoals
iedereen die aan huis gebonden was maakte ik keuzes. Geen reis maken maar een boek schrijven
leek voor mij de beste keus!
muzikaal kind altijd al op zoek geweest naar
verhalen over muziek maken. Met dit boek

hoopt zij de muzikaliteit bij kinderen aan te

wakkeren en de drempel te verlagen om zelf een
muziekinstrument te gaan bespelen. Ook voor
lezers die al ervaring hebben met muziek

maken is dit boek een feest der herkenning.

natuurlijk niet ontbreken. Bij alle verhalen

heeft Wendy muziek gecomponeerd. Zij heeft
dit als componist en musicus met veel plezier

gemaakt. Deze muziek is gratis te downloaden
na aankoop van het boek.

‘Tijdens het schrijven van dit boek hoorde ik al

in mijn hoofd wat de personages zouden spelen!’
Muziek is niet leeftijdsgebonden. Voor de
heel jonge kinderen is het luisterboek van

een aanbeveling.

De Herrieflat van Kabalika - Wendy boots

Een boek over muziek, dan mag de muziek

De muziek is in het luisterboek verwerkt.

Speciaal voor het (muziek)onderwijs zijn de
luisteropdrachten, podcasts en bladmuziek

f
Inclusie
en
muziek

te downloaden vanaf de website.
www.kabaalportaal.nl

Ik volgde een tien-weekse cursus Kinderboek schrijven bij Editio. Onder begeleiding van Ruben
Prins oefende ik mijn skills op het schrijversvlak en had er plezier in. Het idee voor De Herrieflat
van Kabalika ontstond spontaan. Met mijn muzikale achtergrond bleek dit een uitdaging. Dat er
muziek bij zou komen, dat idee ontstond gaandeweg.

Podcast serie jonge muzikanten
Omdat het boek De Herrieflat van Kabalika over muziek gaat is er een podcast serie verschenen
waar deze instrumenten in voorkomen. Wat het laagdrempelig maakt is dat kinderen zelf
vertellen over hun instrument en het plezier wat zij beleven aan zelf muziek maken.
Je kunt de podcast’s beluisteren via Soundcloud.
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Educatie magazine
Naast de verschillende edities van het boek verschijnt er in
januari 2021 het online educatie magazine ‘Herrie in de klas’.
Leerkrachten uit het PO en instrumentaal muziekonderwijs
kunnen educatieve tips, bladmuziek en laagdrempelige
meezing- en speelactiviteiten downloaden. Het niveau varieert
van blanco/geen kennis tot ervaren in noten lezen.

KABAALPORTAAL.NL

Boek verschijnt in
drie verschillende
edities

Bij elke uitgave van het magazine staat een muziekinstrument
centraal. De eerste editie is in januari gratis te downloaden
vanaf de website www.kabaalportaal.nl

Piano kalender
Naast het magazine ontwikkelen we een piano weekkalender
met bekende piano bladmuziek en studeer tips. Speel jij al
piano en heb je behoefte aan een nieuwe manier van pianoles?
Of ben je nog blanco en wil je een begin maken met
pianospelen? Abonneer je dan binnenkort op de pianokalender
en ontvang wekelijks een pianostuk op jouw eigen niveau. De
kalender is vanaf december verkrijgbaar in de webshop van
Kabaal portaal. Zet je goede voornemens om piano te leren
spelen gelijk om in actie!

Naast de hardcover van
De Herrieflat van Kabalika
is er ook een luisterboek
en een E-book
verschenen. Alle edities
hebben dezelfde muzikale
content.
Alle educatie is via de
website van Kabaal
Portaal eenvoudig te
downloaden.
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