
 

‘KIEMM: de diepte in’ 
 
Met ‘KIEMM: de diepte in’ wordt vervolg gegeven aan de blazersklassen in groep 6. Waar in de 
blazersklassen vooral het kennismaken met muziek centraal staat, ligt in het vervolgtraject de 
aandacht op de vaardigheden om een instrument écht goed te leren bespelen:  blazen, de 
vingerzettingen, grepen, noten leren lezen en natuurlijk samenspel. Nieuw is dat ook 
volwassenen, leerkrachten en ouders zich kunnen opgeven. 
 
Start vanaf september 2016 
Het vervolgtraject start vanaf september 2016. Gedurende 8 weken kunnen kinderen kiezen voor les 
in trompet, bugel of bariton. De lessen (half uur tot 45 minuten) worden wekelijks gegeven door een 
professionele docent van muziekvereniging Eendracht. De lessen vinden plaats op school na 
schooltijd of in de verlengde schooldag . Mocht de leerling verhinderd zijn de lessen te volgen op de 
eigen school op de dag dat die daar gegeven worden zal gekeken worden of er mogelijkheden 
bestaan op de andere scholen. 
 
Samenspelen in een orkest 
Vanaf november  gaan de leerlingen samenspelen in het schoolorkest. Afhankelijk van de 
hoeveelheid kinderen kan dit op een school gebeuren met kinderen van verschillende scholen 
samen in een orkest, of op een school met kinderen van dezelfde school.  In het orkest is ook ruimte 
voor leerlingen die elders een muziekinstrument spelen en graag samen met klasgenoten in het 
schoolorkest willen spelen.  
 
Kosten 
De kosten voor het volledige traject bedragen 65 euro. Omgerekend iets meer dan 4 euro per les.  
Bij deze prijs is inbegrepen het lenen van een instrument, een lesboek en een muziekstandaard. 
Voor leerlingen die alleen mee willen doen met het schoolorkest (en elders muziekles hebben) 
bedragen de kosten éénmalig 20 euro. Voor ouders en leerkrachten gelden dezelfde tarieven. 
De leerling die dit traject heeft gevolgd krijgt na dit traject de mogelijkheid in te stromen bij de 
reguliere lessen bij Eendracht.  Ook het meespelen met het leerlingenorkest van Eendracht behoort 
dan tot de mogelijkheden. 
 
Aanmelden 
Interesse in dit aanbod? Neem dan contact op met KIEMM via info@kiemm-eerbeek.nl of bel Thea 
Lebbink, 06-23106677. 
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