
 
 

SCHRIJF JE EIGEN SCHOOLLIED! 
  
De meeste basisscholen hebben geen schoollied of nog een ouderwets schoollied wat niet 
meer gezongen wordt. Terwijl een schoollied juist heel goed is voor de binding tussen de 
kinderen en het WIJ gevoel op uw school! 
 
Samen met uw eigen schoolkinderen verzorgt Tune4u voor u een nieuw en eigentijds 
schoollied van A tot Z met een eigen clip en single CD! Door middel van leuke 
interactieve en educatieve muziek workshops schrijven de kinderen mee aan het nieuwe 
schoollied waardoor het ook gelijk ‘hun eigen lied’ wordt!  
 
Voor het schrijven van een nieuw schoollied zijn er verschillende opties waaruit u kunt 
kiezen afhankelijk van uw wensen en budget; 

• Tune4u laat tijdens de leuke en educatieve muziek workshop  
‘Schrijf je eigen schoollied! de kinderen meeschrijven  
aan hun eigen schoollied!       100,- 

• Tune4u schrijft de liedtekst (af)      160,- 
• Tune4u componeert de melodie      160,- 
• Tune4u zingt de zang in van het lied          40,- 
• Tune4u neemt het lied op met begeleiding op gitaar      80,- 
• Tune4u neemt het lied op met bas, drums, gitaar, toetsen   200,- 
• Tune4u neemt tijdens een leuke interactieve workshop 

de zang en shout outs op van de kinderen op school!    100,- 
• Afmixen schoollied          80,- 
• Huur professionele studio (incl. single CD met opdruk)   125,- 

 
De school kan wat betreft tekst en muziek van te voren aangeven wat zij belangrijk 
vinden om in het lied te verwerken en ook kunnen ze invloed hebben op de muziekstijl 
waarin het lied gecomponeerd wordt. De liedtekst die Tune4u maakt wordt altijd eerst 
naar de schoolleiding gestuurd ter goedkeuring.  Het is altijd maatwerk! Marco Emmerig 
van Tune4u komt graag langs om een project op maat te maken! 
Het lied wordt professioneel gemixed en op een mooie bedrukte CD samen met een 
karaoke versie afgeleverd. Naast het schrijven van het schoollied kan er samen met de 
kinderen een videoclip of een dans bij het schoollied worden gemaakt. 
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