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is zelfs nog leuker!
Zou jij ook wel muziek willen leren maken?
Het maakt niet uit hoe oud of jong je bent.
Muziek maken leer je bij onze harmonie!
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leer de basis voor muziek; blokf luitles via
de harmonie.

Leerlingen van alle bassisscholen in Gennep kunnen vanaf komend schooljaar
deelnemen aan blokﬂuitlessen die gegeven worden door harmonie Unitas et Fidelitas.
Via de blokﬂuitlessen maakt uw kind kennis met muziek. Hij/zij zal zelf liedjes leren
spelen ook met behulp van CD’s. Er wordt ook kennis gemaakt met andere instrumenten. De lessen worden gegeven door Muziekonderwijs Marjo. Marjo van de Locht is
een zeer ervaren docente. Zij geeft al vele jaren muzieklessen aan de jeugd in de regio.
Ook is zij dirigente van diverse jeugdorkesten. Marjo werkt met de methode ‘Blokﬂuiten,
dat is leuk’ van Tom Stone. Een methode waar we zeer goede ervaringen mee hebben.
De lessen worden op woensdag gegeven in kleine groepjes van maximaal 8 kinderen.
Elke les duurt 40 minuten. De hele blokﬂuitopleiding duurt 2 schooljaren. Na 2 jaar heeft
uw kind een zeer goede muzikale basis. Een muzikale kennis voor het leven. Het is dan
gemakkelijk om door te stromen naar een ander instrument.
De blokﬂuitopleiding kost voor een heel schooljaar € 125,00. Je hebt een houten
blokﬂuit nodig en één lesboek. Een lesboek kost ongeveer € 8,00. Alles is de eerste
les te bestellen bij Marjo.
Naast blokﬂuitlessen zijn er ook andere muzieklessen te volgen via de harmonie,
meer informatie hierover vindt u op www.harmoniegennep.nl
Opgeven kan middels dit strookje. Stuur het naar Postbus 68, 6590 AB Gennep.

ik geef me op voor blokf luitles.
Naam: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .......................................................................................................... tel.nr: ..............................................................................................
School: ...................................................................................................................................... groep: ............................................................................................
Handtekening ouder:..............................................................................................................................................................................................................

heb je nog vragen?

Neem contact op met Dorien Holthuysen, tel. 0618723703 of via info@harmoniegennep.nl
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