Commissie Opleiding
Harmonie St. Caecilia Blerick

Blaasmuziek is cool !
Doe mee met 't PRETorkest van de harmonie en meld je aan !
Net als vorig jaar biedt Harmonie St. Caecilia Blerick basisschool-leerlingen de mogelijkheid deel te nemen
aan 't PRETorkest. Op deze manier kunnen kinderen ontdekken hoe leuk muziek maken is. Deze lessen
worden in groepsverband gegeven door Claudy van Bokhoven, vakdocent en solo- klarinettist bij de
harmonie.
Het PRETorkest is een voorbereidende AMV-cursus, waarin je wat noten leert op de blokfluit, kennis maakt
met verschillende muziekinstrumenten en muziekstijlen, afgewisseld met spelletjes. Je brengt een bezoekje
aan de jeugdharmonie en studeert ook een kort programma in voor het slotconcert vóór de zomervakantie.
Aan het einde van de lessen krijg je een diploma. Daarnaast krijgen jij en je ouders advies over
instrumentkeuze en verder verloop van de muziekopleiding.
De muzieklessen starten in week 5 op maandag 26 januari 2015 a.s. en gaan door tot de zomervakantie
(m.u.v. de schoolvakanties).
Waar:
Data:
Hoe laat:
Docent:

Titus Brandsma school, 1e Maasveldstraat 2, 5921 JM Blerick.
iedere maandag (m.u.v. schoolvakantie)
ná school, van ca. 15.45-16.45 uur.
Claudy van Bokhoven

De kosten zijn € 25,00 (incl. blokfluit en lesmateriaal) en deze kun je betalen bij de eerste les bij Claudy.
Heb je al een blokfluit dan krijg je 7 euro korting en betaal je slechts € 18,00
Doe je mee met het PRETorkest en wil je ook kennis maken met het spelen van een muziekinstrument?
Meld je aan via het mailadres: ikdoemee@harmonie-caecilia.nl of lever onderstaand strookje uiterlijk a.s.
vrijdag 23 januari in op school of op onderstaand adres.
Met vriendelijke groet,
Harmonie St. Caecilia Blerick
Commissie Opleiding

Ja, ik schrijf me in voor het PRET-orkest 'Blaasmuziek is cool !'
Naam: ...............................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................
Leeftijd: ....... School: ...........................................................................................................................
Telefoonnummer: ..................................................................................................................................
Email adres: ...........................................................................................................................................
Speel je al een muziekinstrument of heb je nu al een voorkeur? ................................................................
INLEVEREN OP SCHOOL UITERLIJK VRIJDAG 23 JANUARI óf
MAIL:

ikdoemee@harmonie-caecilia.nl
Secretariaat: In het Veld 7, 5926 VZ Hout-Blerick, 077-2011005, opleidingen@harmonie-caecilia.nl

