Beste ouders,
Namens muziekvereniging Vlijt en Volharding wil ik u laten weten dat we in januari 2022 beginnen met een
muziekopleiding voor kinderen. De muzieklessen worden gegeven door twee gediplomeerde docenten. Het
gaat om een koperdocent en een saxofoondocent. In deze brief leg ik u graag uit hoe de muziekopleiding er
uit gaat zien en wat de tarieven zijn.
De opzet van de lessen
De kinderen krijgen in groepjes van twee 30 minuten muziekles . Naast deze les gaan de kinderen vrijwel
direct spelen in het opstartorkest (de orkestlessen). Het opstartorkest wordt gedirigeerd door onze eigen
dirigent Marjolijn van der Lee. De eerste vier muzieklessen zullen we gebruiken om de basis beginselen van
het spelen op het instrument en het noten lezen op te starten. Zodra de kinderen dit onder de knie hebben
gaan we samenspelen in het opstartorkest. De kinderen hebben dus twee muziekmomenten in de week;
enerzijds muziekles met de eigen docent en anderzijds orkestles in het opstartorkest met Marjolijn.
Lesmethode
We maken gebruiken van een hiervoor speciaal ontwikkelde methode Samen Leren Spelen. De methode
is gericht op individuele lessen en op spelen in een blazersklas (opstartorkest). Een ideale methode, want je
hebt én muziekles én je speelt in het orkest. Dit motiveert enorm en kinderen gaan hierdoor ook snel
vooruit. Deze methode is ontwikkeld voor kinderen vanaf 7/8 jaar. Ieder kind krijgt een eigen boek Samen
Leren Spelen van de vereniging.
Instrumenten
Lessen kunnen gevolgd worden op bugel, trompet, bariton en altsaxofoon. De kinderen krijgen een
instrument van de vereniging te leen.
Tarieven
Per schooljaar worden 30 lessen van 30 min aangeboden in combinatie met spelen in groepsverband in het
opstaporkest 30-45 min. Per week wordt er dus 60-75 min aan muziek onderwijs gegeven.
Leskosten (per persoon)
Contributie

€12,50/30 min
€10,-/maand

De leskosten worden twee maal per schooljaar betaald á €187,50. U betaalt dus 15 lessen per keer. Aan het
begin van het schooljaar (september) en in januari ontvangt u hiervoor een factuur van de penningmeester.
De lessen worden dus vooraf betaald. De orkestlessen vallen in het tarief van de contributie. De contributie
wordt eenmaal per jaar geïnd. De nog bijkomende kosten zijn: de aanschaf van een muzieklessenaar voor
thuis en voor de saxofonisten de aanschaf van rietjes.
Wanneer les?
• Trompet/bugel en bariton lessen worden gegeven door Femke Tijenk op dinsdag vanaf 15.15
• Altsaxofoon lessen worden gegeven door Marjolijn van der Lee op vrijdag vanaf 16.30
• Het opstartorkest repeteert dinsdag 19.00 - 19.45 o.l.v. Marjolijn van der Lee
Locatie repetitielokaal V&V Terp
U kunt u kind opgegeven door mij een mailtje te sturen. Heeft u nog vragen? Schroom niet mij te bellen of te
mailen.
Vriendelijke groet,
Emmy Bouwman, leerling coördinator V&V, (tel: 06 55 72 12 69 , email: emmy.venv@gmail.com)

