Muziekproject SSWM/El Monte
Jeugdshoworkest
Kom jij ook in ons Jeugdshoworkest spelen?
Als je in een orkest of band wil gaan spelen, moet je natuurlijk eerst een instrument leren bespelen.
Dat kan als je mee gaat doen met dit muziekproject, Jeugdshoworkest El Monte.
Na 4 lessen ga je dan ook samen met alle andere instrumenten samen muziek maken.

Kinderen vanaf groep 5 kunnen meedoen aan het orkest. Tot aan de grote vakantie kun je
uitproberen of je een muziekinstrument bespelen en samen muziek maken leuk vindt.
Voor de muzieklessen kun je kiezen uit:
saxofoon , trompet, bugel, trombone en keyboard
Wat zijn de voordelen om mee te doen met het orkest?








Je krijgt les op een instrument, tot aan de grote vakantie.
Er wordt voor een instrument gezorgd, als je dat niet hebt.
Geen extra kosten voor het lesmateriaal.
Je gaat samenspelen samen met andere kinderen in het Jeugdshoworkest
Er zijn optredens, activiteiten die je samen doet
Je wordt lid bij muziekvereniging El Monte
De bijdrage is €95,- voor dit schooljaar en €40,- voor lidmaatschap El Monte

De muzieklessen voor het orkest zijn op BS de Viersprong, Lijsterbesstraat 2 Wijchen, op donderdag
middag tussen 14.30 en 17.00 uur en worden gegeven door Herman van Teffelen en Peter Wintjes.
De lessen starten op donderdag 30 november. Dit zijn groepslessen op je instrument wat je kiest.
Het samenspel start op maandag 15 januari 2018, van 18.30-19.00 uur en wordt gegeven door Paul
Elshout, de dirigent van Showorkest El Monte.
Wil je ook een instrument gaan leren bespelen én samen met anderen muziek maken vul dan het
aanmeldformulier in samen met je ouders en doe mee! Dit mag op papier, maar ook digitaal.
Dit kan op via deze link van het Cultuurknooppunt; https://goo.gl/forms/IHTF2JYyutzeChK82
Bij voortijdig stoppen kan geen restitutie van lesgeld of lidmaatschap worden gegeven.

Kom jij ook meedoen met Jeugdshoworkest EM?
Heb je nog vragen? Meer informatie:
Anne-Marie Dennissen:
annemarie@cultuurknooppunt.nl / 06-4465 6476

www.cultuurknooppunt.nl

