
 

V-Kids 
Kinderkoor à la kinderen voor “Kinderen voor kinderen” (7 tot 13 jaar) 

– Wekelijkse groepslessen/repetities 
– 1 CD opname in een professionele studio 
– Alle ins & outs van een CD maken zoals fotoshoot & promovideos 
– 2 podiumrepetities 
– We werken toe naar 1 grote sing-a-long in theater De Speeldoos rond december 2018. 

Kosten: GRATIS! (t/m december 2018) 

Donderdag 7 september 16.15 uur introductie! Aanmelden via odette@musicare.info 

 

Muzikale zoektocht 
Een muziakle ontdekkingstocht van 10 lessen waarin je... 

…. allerlei muziekinstrumenten uitproberen 
…. allerlei muziekstijlen gaat leren kennen 
…. gaat leren welk instrument bij jou past 
…. gaat leren op welke manier jij het beste muziek kan leren maken 

Kosten: voor 10 lessen incl. lesmateriaal en einduitvoering 
In een groepje: 125 euro 
Een-op-een: 200 euro 

Extra: Wij geven deze cursus 1 op 1 en in kleine groepsjes op onze locatie Fort Isabella. Maar ook aansluitend 
aan schooltijd op school! U ontvangt hierover na de vakantie informatie.  

 
 

MusiCare Verdiepingstraject 
Muziekles voor kinderen die muziek helemaal te gek vinden! 

- 30 individuele muzieklessen van 30 minuten 
Minimaal 15 uur extra muziekles in de vorm van: 
- Diverse extra lessen en masterclasses van topmuzikanten 
- Diverse verdiepingsworkshops 
- Extra bandlessen 
- 3 uur CDopnames t.w.v. 450 euro 
- 2 showcases 
- Auditie en presentatietraining 
Je krijgt ook nog: 

- MusiCare Muziekmap om al je bladmuziek in te bewaren 
- Projectweek met “All you can workshop” 
- 3 keer MusiCare Akoestisch om podiumervaring op te doen 
- 2 keer MC Café voor volwassenen 
- 2 keer een borrel Meet & Greet met de MusiCareders voor ouders 
- 1 groot jaar festival 
- Lidmaatschap MusiCare Huddle t.w.v. 120 euro per jaar 
- Lidmaatschap Piano maestro t.w.v. 167,88 euro per jaar 
- Twee terugkoppel rapportages per jaar 
- 2 keer een ouder-kind les 
- 2 inhaallessen per jaar 
- Stoppen en starten per maand 
- 20% korting op activiteiten zoals kinderfeestjes & Muziekkamp 

Kosten: 63,53 euro per maand (Normaal 98,22 euro) 
Extra: Kinderen uit de gemeente Vught ontvangen nu 200 euro extra lesgeldreductie. 

Let op: Er is plek voor een beperkt aantal kinderen. Toelating vindt plaats a.h.v. een gesprek. 

 

Ja ik wil dit! 
 

Blijf op de hoogte, schrijf je in of vraag meer informatie door hier te klikken of te mailen naar 
odette@musicare.info 
 

Kijkt u ook eens op www.musicare.info Daar vindt u ook veel informatie over bijvoorbeeld de reguliere 
muzieklessen en groepslessen voor kinderen en volwassenen. 
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