DE LEUKSTE MUZIEKLES
BIJ JOU IN DE BUURT !
VOOR KINDEREN VAN GROEP 3 T/M 5

START 11 SEPT. 2017

DoReMi

Wil jij muziek leren maken, maar heb je nog geen idee welk
muziekinstrument je wilt spelen? Kun jij niet stil blijven
zitten als je muziek hoort? Zing en beweeg je graag of
droom je ervan om een fantastische muzikant of zangeres te
worden? Kom dan naar DoReMi! De lessen DoReMi zijn
iedere week weer een feestje. De leukste muziekles bij jou
in de buurt!

ZIT ER MUZIEK IN JOU ?!?
Samen met andere kinderen zingen, dansen en
muziek maken. Al spelenderwijs leer je in 30
lessen de wereld van muziek kennen. Je leert het
notenschrift, de geheimtaal van muzikanten,
ontcijferen. Samen met je groepje maak je een
eigen rap of verzinnen jullie een dans bij een
liedje. Om de 3 weken komt er een muzikant op
visite. Welk instrument zou er in de koffer zitten?
Dat is elke keer weer een verassing! Alle instrumenten krijg je in handen, mag je onderzoeken
en

en uitproberen. Zo weet jij aan het einde van de
DoReMi lessen welk instrument het beste bij jou
past!
De lessen worden aan het einde van het seizoen
afgesloten met een groot DoReMi feest! Papa’s,
mama’s, opa’s, oma’s, zusjes, broertjes: iedereen
mag mee komen swingen. Je kunt hier nog een
keer alle instrumenten uitproberen en kiezen
voor welk instrument jij een gratis proefles wil
volgen.

DoReMi

Muziekvereniging Servaes is een unieke samenwerking
aangegaan met Phoenix Cultuur en Basisschool ’t Palet
en biedt vanaf dit schooljaar DoReMi aan. DoReMi is er
voor kinderen van groep 3, 4 en 5 van de basissschool
en wordt gegeven op Basisschool ’t Palet in Dinther. De
lessen starten in de week van 11 september, in die
week kunnen kinderen een gratis proefles volgen.
* Kinderen worden ingeschreven voor de duur van een jaar als lid
van Muziekvereniging Servaes en profiteren van een sterk verlaagde
prijs!

Meer informatie en/of aanmelden kan via
www.phoenixcultuur.nl of stuur een mailtje naar onderstaand e-mailadres.

30 LESSEN
79 EURO*
45 MIN /LES
START
11 SEPT. 2017
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