KOM, SPEEL, EN DOE MEE…
Hallo jongens en meisjes,
Ben je op zoek naar een leuke hobby?
Waaraan je samen met je vriendjes en vriendinnetjes veel lol
kunt beleven? Wat dacht je dan van trompet spelen, of de bugel?
Of is het ritme spelen voor jou het einde? Muziek maken is hartstikke leuk.
Samen met anderen muziek is maken nog veel leuker. Zeker als je snel je eigen
instrument krijgt en leuk mee kunt samen spelen in een muziekgroep, waar je
muziek speelt van pop tot klassiek.
Muziek maken is steeds vaker iets dat je samen met anderen doet. Privélessen voor
kinderen zijn uit de tijd- en in veel gevallen ook te duur. Bovendien zijn kinderen
gewend om in een groep te leren. Uit die gedachte komen de Spelenderwijs
orkesten voort. Een Spelenderwijs orkest is een groep kinderen die met echte
muziekinstrumenten samen muziek maakt op beginnersniveau. Daarbij leren ze
veel van elkaar.
De start….. Onlangs hebben we bij jou op school met een hele leuke introductie les
kennis gemaakt met de instrumenten en heb je kunnen zien en horen wat samen
muziek maken is. Iedereen van groep 5, 6, 7 en 8 is welkom.
Spelen in het orkest…. Iedere week ga je spelen in het Spelenderwijs Orkest. Je
leert samenspelen, nieuwe liedjes maken, ontdekt wat muzieknootjes zijn, je gaat
een echt concert geven en maakt kennis met allerlei soorten muziek. De
muziekvereniging bij jou in de buurt zal ook een leuke middag of avond organiseren
voor het Spelenderwijs orkest.
Waar is het Spelenderwijs Orkest…. Het Spelenderwijs Orkest bestaat uit
leerlingen van verschillende scholen uit het dorp. Eén keer per week, direct na
schooltijd, ga je samen oefenen. Dit doe je op school. Een ideale manier om
kinderen muziekonderwijs te bieden. De kosten voor de 20 lessen zijn totaal € 50,wat neer komt op € 2,50 per muziekles.
Muziekverenigingen uit de regio zijn ook actief betrokken bij het Spelenderwijs
Orkest. Door de jonge muzikanten tijdens bijeenkomsten te helpen met muziek
maken, het organiseren van een jeugdmiddag, een jeugdconcert etc.
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