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Beste ouder/verzorger, 

Dit schooljaar is het mogelijk om op school muzieklessen te volgen op woensdagmiddag na 

schooltijd. De lessen zijn in een reeks van 10 keer en worden afgesloten met een 

presentatie. De lessen worden verzorgd door MusiCare, praktijk voor muziekles en 

persoonlijke ontwikkeling. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AMV  

Wat: Algemene Muzikale Vorming 

Tijdens deze 10 weken durende korte cursus.. 

Leer je: 

...eerst noten lezen voordat je een instrument gaat spelen 

...van alles over verschillende muziekstijlen 

... bewegen op het ritme van de muziek 

Mag je: 

...verschillende instrumenten uitproberen 

Gaan we: 

... muziek maken... muziek luisteren... en... muziek ervaren! 

 

Wie: Groep 3 t/m 5 (let op! Maximaal 15 deelnemers) 

Wanneer: 10 x woensdagmiddag  van  12.45 uur tot  13.45 uur 

Startdatum:  11 januari 2017 

Kosten:  111 euro incl. materialen 

N.B: Er is ruimte om onder toezicht eerst even wat te eten en te drinken. 

 

Songwriting Live 

Wat: Tijdens deze 10 weken durende korte cursus.. 

Leer je: 

....Songs schrijven, melodie en tekst, over allerlei uiteenlopende onderwerpen 

... Over songstructuur en hoe je een hit schrijft (of juist niet) 

... Eventueel jezelf begeleiden op piano of gitaar 

Mag je: 

... zelf kiezen waar je songs over gaan 

... je songs professioneel laten opnemen door een producer 

... je eigen cd mee naar huis nemen 

... optreden op een podium voor publiek 

 

Wie: Groep 6 t/m 8 (let op! Maximaal 12 deelnemers) 

Wanneer: 10 x woensdagmiddag  van  14.00 uur tot  15.00 uur 

Startdatum:  11 januari 2017 

Kosten: 175 euro incl. materialen, optreden en studio-opname 
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Aanmelden? 

Meld je aan VOOR vrijdag 23 december 12.00 uur door een e-mail te sturen naar 

eefje@musicare.info met de volgende informatie:  

– Naam: 

– Naam kind & klas: 

– Welke cursus: 

– Adres: 

– Telefoonnummer: 

Bij aanmelding ga je akkoord met de algemene voorwaarden die gelden voor groepslessen 

van MusiCare hieronder beschreven en na te lezen op http://www.musicare.info/nl/over-

musicare/inschrijven-proeflessen.html Na aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging met 

extra informatie.  

Wie is MusiCare? 

MusiCare heeft de missie om iedereen muziek te laten maken. Jong, oud, gezond, ziek, arm, 

rijk, iedereen kan en mag muziek leren maken. Daarbij is voor ons muziek maken meer dan 

alleen een instrument bespelen. Door het maken van muziek leer je jezelf en de wereld om 

je heen beter kennen. Of je nu wilt leren pianospelen, liedjes wilt leren schrijven, wilt leren 

omgaan met je adhd, geen studiekeuze kunt maken of gewoon een keer wilt winnen met 

Singstar, bij MusiCare zorgen we samen dat jij je doel behaalt.  

We zitten gevestigd op Fort Isabella te Vught. Loop gerust eens binnen, kijk op 

www.musicare.info of bel 0621943996 voor meer informatie. 

 

Algemene voorwaarden 

 Aanmelden voor deze cursus doet u middels het per email doorgeven van de 

gevraagde aanmeldgegevens. 

 Je hebt de mogelijkheid je kosteloos af te melden voor de cursus tot maximaal 1 

week voorafgaande aan de cursus. Voor afmeldingen na die tijd geldt dat u het 

volledige inschrijfbedrag verschuldigd bent. 

 Je inschrijving is definitief wanneer de door u te ontvangen factuur is voldaan. Deze 

dient minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de cursus te zijn voldaan. Wanneer 

dit niet zo is, heeft MusiCare de mogelijkheid om deelname te weigeren en de 

gereserveerde plek aan iemand anders toe te bedelen. 

 Wanneer MusiCare om wat voor reden dan ook de cursus niet kan starten danwel 

vroegtijdig moet stoppen heeft u recht op teruggave van uw resterende lesgeld. 

 Inschrijven gaat op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. In verband met de 

beperkt aantal plekken die beschikbaar zijn per cursus zijn wij strikt in het navolgen 

van deze algemene voorwaarden. Zo zijn we zeker dat we zoveel mogelijk oprecht 

geïnteresseerde deelnemers kunnen plaatsen.  

eefje@musicare.info
http://www.musicare.info/nl/over-musicare/inschrijven-proeflessen.html
http://www.musicare.info/nl/over-musicare/inschrijven-proeflessen.html
http://www.musicare.info/

