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31-12-1908
SECRETARIAAT:

Beste Lezer,
Onze vereniging heeft jouw aandacht getrokken, daar zijn wij blij mee.
Het Koninklijk Woensels Muziekcorps is van plan om te starten met “drempelloos
muziek maken”. Drie maanden lang, 10 lessen, kennismaken met het samenspel,
notenschrift en ritmes. Iedere vrijdagavond, op dezelfde tijd als de repetities van het
leerlingenorkest, van 18.30u tot 19.15uur. De lessen zijn geschikt voor iedereen, jong
en oud vanaf 7 jaar (groep 4).
Het bespelen van de blokfluit kan een opstap zijn naar één van de instrumenten die in
onze vereniging bespeeld worden. De blokfluit en het lesmateriaal geven wij in
bruikleen.
De lessen zijn opgezet en worden gegeven door vrijwilligers van de vereniging, met
ruime ervaring in de muziek en in het geven van les aan kinderen.
De lessen zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wij bedoelen daarmee dat wij
verwachten dat er aan alle lessen wordt deelgenomen. Net zoals bij de repetities later
in de vereniging. De vereniging functioneert net als een elftal, een speler kan niet
zomaar gemist worden. Met deze discipline willen we graag meteen starten. Dit is ook
de enige manier waarop je kunt ervaren wat het is om samen muziek te maken.
Ontdek hoe leuk het is samen muziek te maken.
Ontdek welke instrumenten er in de vereniging zijn en welke je zou willen gaan
bespelen.
Ontdek je doorzettingsvermogen voor een te gekke hobby.
Ontdek dat je zelf mee kunt doen met je kind en ook een instrument kunt gaan
bespelen.
Ontdek hoe gezellig het Koninklijk Woensels Muziekcorps is en doe mee!

De lessen vinden plaats op vrijdagavond 18.30-19.15 uur in;
Wijkcentrum Unitas
Vlokhovenseweg 49
5625 WV Eindhoven
Graag tot ziens!

Ja, Ik heb interesse en wil graag vrijblijvend op de hoogte gehouden worden wanneer de
cursus “drempelloos muziek maken” gaat beginnen.
Naam…………………………………………………………………………………………
………………….
e-mail
adres…………………………………………………………………………………………
………..
Leeftijd…………………………………………………………………………………………
……………….
School…………………………………………………………………………………………
…………………
Groep…………………………………………………………………………………………
…………………
Datum…………………………………………………………………………………………
………………..
U kunt dit formulier zenden naar info@woenselsmuziekcorps.nl wij nemen dan contact met
u op.

