Muziek Maak Je Samen
Waar vinden de muzieklessen plaats?

De muzieklessen worden op de Triangel/Spr@nkel, de C. van Leeuwen/De Enk en
Sterrenbeek gegeven als er zich voldoende kinderen aanmelden. Bij 10 inschrijvingen
per locatie gaat het door! Mocht dat niet lukken kun je altijd op een andere locatie muziek
gaan maken. De lessen zijn na schooltijd. Elke dinsdagmiddag van 14 tot 14.45 uur.

Wat kost het?

Eén blok duurt zes weken. Je kunt je voor één of meerdere blokken opgeven. Per blok
betaal je 39 euro. Wil je het hele jaar los met muziek en alle blokken volgen? Dan krijg je
39 euro korting en betaal je 156 euro.

Waar kan ik mij aanmelden?

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar mmjs@eendracht-eerbeek.nl.
Vermeld daarin:
- Naam ouders en kind
- Telefoonnummer en e-mailadres
- Keuze blok(ken)
- School en klas

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van kiemm-eerbeek.nl of eendracht-eerbeek.nl.
Of mail naar mmjs@eendracht-eerbeek.nl.

voor groep 3, 4 & 5
Altijd al willen weten hoe je uit een banaan het geluid van een piano
tovert? Of hoe het is om een trompet, bugel of boomwhacker te
bespelen? Ben je dol op zingen? Kortom: wil jij los met muziek
maken? Dat kan!
Vanaf september start Muziek Maak je Samen voor groep 3, 4 en 5.
In blokken van zes weken staat elke keer een ander thema centraal:
je kunt je opgeven voor één of alle blokken.

Muziek Maak Je Samen met
Thea

Je kent Thea misschien omdat ze werkt op verschillende BSO’s en
de peuterspeelzaal. Misschien ken je haar ook omdat ze elk jaar
het slotconcert van Kinderen in Eerbeek Maken Muziek (KIEMM)
presenteert. Natuurlijk speelt Thea ook saxofoon en het liefst maakt
ze samen met jonge kinderen zoveel mogelijk muziek.

Nyncke

Nyncke is trompettist en muziekdocent en speelt heel graag in
allerlei verschillende orkesten. Ze geeft al weer heel wat jaren les
bij muziekvereniging Eendracht in Eerbeek en ook bij Kinderen in
Eerbeek Maken Muziek (KIEMM).

Patrick

Patrick is sinds een paar jaar docent bij Kinderen in Eerbeek Maken
Muziek (KIEMM). Hij is zelf trombonist, dirigent en muziekdocent.
Hij heeft zelf heel veel gekleurde trombones. Hij vindt het zo leuk in
Eerbeek dat hij nu overweegt om hier te komen wonen.

Marjolein

Voor Marjolein is muziek eigenlijk alles wat geluid maakt. Dat kan ze
op haar gitaar maar ook met de computer of met stukjes papier en
twee steentjes. Ze schrijft songs en produceert ze ook maar meteen.

Het aanbod
MMJS helemaal los

Met boomwhackers, trommels, fluiten, shakers en je stem leer je spelenderwijs wat er
nodig is om samen muziek te maken.

MMJS blaas er op los I

In deze lessen ga je op verschillende koperen blaasinstrumenten samen spelen: trompet,
bugel, trombone en bariton. Je leert ze bespelen en terwijl je dat doet leer je ook dingen
over noten lezen.

MMJS los met je lijf

Muziek maken met je lijf, je stem, de omgeving en met elkaar. In deze workshop ga je
eigen muzikale stukken én instrumenten bedenken. Soms gewoon door op dingen te slaan
, maar ook soms met draadjes en de computer. Zo kun je uit een banaan een piano halen
en uit zilverfolie een drumstel.

MMJS laat je stem los

Samen met kinderen van alle basisscholen in Eerbeek gaan we zingen! Soms liedjes die je
kent, soms liedjes die we bedenken, soms liedjes uit andere landen en planeten.
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*
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Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
Blok 4:
Blok 5:

MMJS Laat je stem los is samen met alle scholen op een nader te bepalen locatie.
Jaarplanning blokken:
09-09 t/m 14-10 (2019)
28-10 t/m 06-12 (2019)
06-01 t/m 14-02 (2020)
02-03 t/m 10-04 (2020)
11-05 t/m 19-06 (2020)

