MUZIEK
MAAK JE SAMEN!

Voor wie? Kinderen uit groep 5, 6 en 7
Lijkt het je leuk een instrument te bespelen, maar wil je
het eerst proberen? Kom dan naar de introductiecursus
“Muziek maak je samen!” Hier leer je in tien lessen jouw
favoriete instrument op een leuke manier kennen. Je leert
niet alleen hoe je dat instrument moet bespelen, maar
ook noten lezen en samenspelen in een echt orkest.
Je kunt kiezen uit de volgende instrumenten:
Dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet, trombone,
hoorn, viool, altviool, cello of slagwerk.

Workshops voor de instrumenten dwarsfluit, klarinet,
saxofoon, trompet, trombone en slagwerk:
• Groep A: Maandag 16.00 - 16.45 uur
Ankerpad 2 (nabij Julianasluizen)
• Groep B: Woensdag 15.30 - 16.15 uur
Muziekpand50, Bodegraafsestraatweg 50
Workshops voor de instrumenten viool en altviool:
• Groep C: Woensdag 13.45 - 14.30 uur
Cultuurhuis De Garenspinnerij, Turfsingel 34
• Kosten:

€40,- + €10,- voor de huur van het instrument
= €50,- voor 10 lessen. Deze kosten kunnen
bij de eerste les contant worden voldaan in
een enveloppe met de naam van de leerling.

De workshops worden gegeven tussen 13 januari en 23
maart 2020 en worden afgesloten met een gezamenlijke
uitvoering van alle groepen op zaterdag 28 maart.
Muziek maken doe je niet alleen, maar doe je samen!
Je kunt je aanmelden via www.bredeschoolgouda.nl,
www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl, www.pionier-gouda.nl,
www.ceaciliagouda.nl of met onderstaand formulier:

AANMELDFORMULIER MUZIEK MAAK JE SAMEN!
Voornaam: ………………….……………………………………

Voorkeursgroep 1:

A

B

C

Achternaam: ……………………………………………………

Voorkeursgroep 2:

A

B

C

Adres/postcode: ……………………………………………

Ik ben een  meisje  jongen en zit in

……………………………………………………………………………

groep …… Leerkracht: ……………………………………..

Tel: ………….……………………………… E-mail ouders:

School: ……………………………………………………………

………………………………………………….........................

Locatie: ……………………………………………………………

geboortedatum: ………………………………………………

Handtekening ouder / verzorger :

e

Instrument 1 keus: ………………………………………..
e

2 keus: ………………………………………..

……………………………………………………………………………

Uiterste inleverdatum: vrijdag 13 december 2019 in de Brede School-brievenbus op de
school van uw kind. U ontvangt voor aanvang van de workshops een bevestiging via
email. Het cursusgeld en huur van het instrument kunt u betalen tijdens de eerste les.
Met de ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de privacy overeenkomst van ‘Muziek Maak Je
Samen! 2018-2019’. Deze overeenkomst kunt u terugvinden op de websites van de partnerorganisaties.

Muziek maken
doe je niet
alleen, maar
doe je samen!

