Gratis kennismakingslessen in de Muziekschool de Kromme Rijn.
De komende weken vinden er voor jong èn ouder een aantal
kennismakingslessen plaats in de Muziekschool De Kromme Rijn,
op de 3 locaties Odijk, Werkhoven en Bunnik.
Peutermuziek (1 tot 4 jr.)
10 muzieklessen voor de allerkleinsten. Start weer in september bij genoeg belangstelling
in Odijk, Werkhoven en Bunnik. Reserveer alvast je plekje!
Kleutermuziek (4-5 jr. +)
18 muzieklessen waarbij we al dansen en zingend kennis maken met de wereld van
muziek, via verhaaltjes en Orff instrumenten. Zo wordt muziek een feest.
Fluiten met Visjes (5 jr.)
18 blokfluitlessen voor de kleuters om blokfluit te leren spelen via kikkervisjes en zo al
spelenderwijs toe te werken naar het notenschrift.
Blokfluit starters (6 jr. +)
18 blokfluitlessen voor kinderen die al snel veel liedjes willen leren spelen. Maak kennis
met de mogelijkheden van de blokfluit. Het zijn er meer dan je denkt.
Kleurende Klanken (6 t/m 10 jr.) én voor volwassenen
12 lessen waarbij Schilderen en Muziek worden gecombineerd in de ruimste zin van het
woord. Voor diegenen, waarvoor creatief en expressief zijn een uitdaging is!
Opfriscursus blokfluit (18 jr. +)
Een blokfluitcursus voor volwassenen om je blokfluitspel weer een boost te geven.
Volwassen ensemble (18 jr. +)
Zin om samen te spelen?
Kom eens een les uitproberen in het volwassenensemble in Bunnik.

Muziekschool Bunnik Camminghalaan 27b, Bunnik
www.muziekschoolbunnik.nl
Kleutermuziek
Fluiten met Visjes
Fluiten met Visjes
Blokfluit starters
Blokfluitstarters
Opfriscursus Blokfluit
Volwassen Ensemble
Kleurende Klanken

Vrij 26 juni & 3 juli, 13.00-13.30 uur
Vrij 26 juni & 3 juli, 13.34-14.15 uur
Ma 29 juni, 16.30-17.00 uur
Vrij 26 juni & 3 juli, 14.15-14.45 uur
Ma 29 juni, 17.00-17.30 uur
Ma 29 juni, 17.30-18.00 uur
Di 30 juni, 13.00-14.30 uur
Woe 8 juli, 15.45-16.30 uur

Info: Sanne Vos, info@blokfluitspelen.nl
Marie-Paule Thijssen, amor5267@casema.nl

OBS De Bongerd, Odijk (Speelzaal)
Kleutermuziek
Woe 24 juni & 1 juli, 12.00-12.30 uur
Fluiten met Visjes
Woe 24 juni & 1 juli, 14.15-14.45 uur
Blokfluitstarters
Woe 24 juni & 1 juli, 14.45-15.15 uur
Kleurende Klanken
Woe 8 juli, 12.45-13.30 uur
Info: Marie-Paule Thijssen amor5267@casema.nl

BS De Werkhof, Werkhoven (RT-lokaal 1ste verdieping)
Blokfluitstarters
Do 25 juni & 2 juli, 15.20-16.00 uur
Fluiten met Visjes
Do 25 juni & 2 juli, 16.00-16.40 uur
Kleutermuziek
Do 25 juni & 2 juli, 16.40-17.10 uur
Kleurende Klanken
Woe 8 juli, 14.15-15.00 uur
Info : Marie-Paule Thijssen amor5267@casema.nl

