
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vught, 6 april 2018 

Aan: de Vughtse basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 

Beste leerlingen, 

Middels deze brief willen we jullie graag uitnodigen voor ons buitenschools muziekproject! 

In week 19 t/m 25 worden er 6 klarinetworkshops, 6 trompetworkshops en 6 slagwerkworkshops gegeven op een 

locatie in Vught. De kinderen gaan in deze workshops onderzoeken en uitproberen wat er allemaal mogelijk is met 

dit instrument onder begeleiding van een ervaren muziekdocent. Je krijgt een leeninstrument mee naar huis 

gedurende deze 6 weken om thuis het instrument verder te ontdekken en te laten horen wat je er al mee kunt. 

Op woensdagavond 20 juni vanaf 19.30 uur geven alle kinderen samen met Rappo Grande (het leerlingenorkest van 

Kunst en Vriendschap) een afsluitend concert, waarin ze aan alle geïnteresseerden (papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, 

broertjes, zusjes, vriendjes, noem maar op!) laten horen wat ze in de workshops geleerd hebben en dat ze samen 

muziek kunnen maken! 

De klarinetworkshops vinden plaats op woensdag van 14.30 tot 15.30 uur van 16 mei tot en met 20 juni (maximaal 

10 kinderen). 

De trompetworkshops vinden plaats op woensdag van 14.00 tot 15.00 uur van 9 mei tot en met 13 juni (maximaal 

10 kinderen). 

De slagwerkworkshops vinden plaats op vrijdag van 14.15 tot 15.15 uur van 11 mei tot en met 15 juni (maximaal    

20 kinderen). 

In verband met een maximum aantal deelnemers en de grote hoeveelheid uitnodigingen, willen we iedereen gelijke 

kansen geven om mee te kunnen doen.  

Heb je interesse in één van bovenstaande workshops, meld je dan op de volgende manier aan: 

Vanaf vrijdag 13 april 9.00 uur kun je je aanmelden door een mail te sturen naar jeugdzaken@harmonievught.nl, 

waarin de volgende gegevens vermeld staan: Voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, school en 

klas, instrumentkeuze.  

Deelname is op basis van volgorde van inschrijving vanaf bovengenoemde datum, binnen 3 dagen ontvang je een 

reactie of je deel kunt nemen of niet en de verdere informatie. Als je deel kunt nemen, verwachten we dat je alle 

workshops aanwezig kunt zijn en dat je op woensdag 20 juni bij het concert bent.  

Voor vragen kunt u altijd mailen naar jeugdzaken@harmonievught.nl of bellen naar Janneke Wind (06-22884838). 

We hopen op veel positieve reacties en op een mooi muzikaal project! 

Met vriendelijke groet, 

Janneke Wind 

Jeugdzaken harmonie Kunst en Vriendschap Vught 
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