Muziek Maak Je Zelf
Heb je altijd eens willen weten wat een dirigent voor een orkest
doet of welke instrumenten er allemaal te bespelen zijn binnen een
harmonieorkest? Vraag dan aan je ouders of je mee mag doen met
de cursus Muziek Maak Je Zelf georganiseerd door de Gendringse
Orkest Vereniging.
Tijdens de cursus leer je alles over een harmonieorkest, je leert
blokfluit spelen, noten lezen en je mag alle instrumenten binnen het
harmonieorkest uitproberen. Maar het belangrijkste wat je leert is
hoe leuk het is om samen muziek te maken!
De cursus duurt in totaal 20 weken en wordt gegeven door een vakdocent. Aan het eind wordt er een groot concert georganiseerd waar je
alles wat je geleerd hebt mag laten zien en horen. Hierna krijg je een
echt diploma. De cursus is bedoeld voor kinderen die in schooljaar 20182019 in de groepen 4 en 5 zitten.
Muziek Maak Je Zelf wordt gegeven in de Gent aan de Ds. van Dorpstraat 1 te Gendringen. De lessen zijn elke donderdagavond en beginnen
om 16.45 uur en duren 45 minuten. De kosten voor de cursus zijn €90,-.
Hiervoor krijg je een blokfluit in bruikleen, een muziektas en een muziekschrift.
Voor meer informatie kijk op www.govgendringen.nl
Mochten er nog vragen zijn, mail dan naar mmjz@govgendringen.nl
Lijkt het je ook leuk om samen met ons muziek te komen maken, geef je dan gauw op!
Opgeven kan t/m 7 oktober 2018. De eerste les is op donderdag 11 oktober.
Muzikale groetjes van Hans Roerdinkholder en Annika Keuper (coördinator MMJZ)
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Ja, ik wil me graag opgeven voor Muziek Maak Je Zelf!
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Je kunt dit strookje weer inleveren bij je meester of juf, maar je kunt ook mailen naar
mmjz@govgendringen.nl. Op onze website kun je ook online aanmelden.

