Instrumenten

POPLAB

Kinderen t/m 8 jaar

Laat je muzikale talent tot bloei
komen en leer een instrument
bespelen. Bij ons kun je terecht
voor:

Allround popmuzikant word je bij
ons nieuwe Poplab. Alles voor pop,
rock en jazz: lessen, bandcoaching,
evenementen en de speciale popmodules. Elke popmodule zoomt
in op een bepaalde kant van de
popmuziek:
songwriting, instrumenten, samenspelen, podiumpresentatie etc.

Laat jouw kleintje ook genieten van
muziek. Kinderen leren veel van
muziek maken en hebben er enorm
plezier in. Onze cursussen:

accordeon, basgitaar, blokfluit, cello,
contrabas, drums, dwarsfluit, gitaar
(akoestisch en elektrisch), fagot, harp,
hobo, keyboard, klarinet, piano (klassiek
en pop), saxofoon, slagwerk, trombone,
trompet, viool, zang (klassiek en pop).
Je kunt bij ons in een groepje of
individueel les krijgen, één- of
tweewekelijks.
Inschrijven kan op ieder moment
in het jaar.
Wil je een instrument eerst uitproberen, dan kun je een introcursus
doen van 5 lessen.
Nieuw:
Neem les wanneer het jou uitkomt
met een 10-lessenkaart.

Schrijf je in:
www.muziekschoolkatwijk.nl

Muziek voor baby’s en peuters
½ - 4 jaar. Samen met jou zet je kind zijn
eerste stapjes in muziek.

www.poplabkatwijk.nl.

Spelen met muziek, 4 - 6 jaar
Spelenderwijs maakt je kind kennis met
de wereld van muziek

Neem een gratis proefles !
Bel: 071 406 5781

Ontdek muziek!, 6 - 8 jaar
Je kind duikt dieper in de muziek, leert
noten lezen en maakt kennis met instrumenten.

Zang

Zangklas en Koorklas
Laat je kind beleven hoe het is om samen
te zingen.

Ontdek wat je kunt met je stem!
Voor zowel klassiek als pop kun je
bij ons zangles nemen en je techniek
en muzikaliteit ontwikkelen. En je
kunt natuurlijk ook samen zingen
in een koor
Zangklas ‘do re mi’, 4 - 7 jaar
Koorklas, 7 - 12 jaar
Kinderkoor Cantar, 12 - 16 jaar
Jeugdkoor Cantar 16 - 20 jaar
Vrouwenkoor Canzonetta
Zangensemble
Je eigen koor kan ook bij ons
terecht voor een cursus Koorscholing.

Muziek is een must voor de
ontwikkeling van je kind
Meer met jouw talent
Heb je talent en en gá jij voor de
muziek, dan kun je je muzikale
kennis en vaardigheden verder
ontwikkelen in onze talentklas:
extra lessen, theorie en masterclasses
En als je van muziek je beroep wilt
maken, dan kun je je bij ons voorbereiden op het toelatingsexamen
voor het conservatorium.

Combineer je lessen met een cursus
of met een ensemble
Ensembles
Samenspelen is een feest. Je leert
beter luisteren en samenwerken en je
krijgt de kans om op te treden. Schrijf
je in voor één van onze ensembles:
accordeonensemble, blokfluitensembles,
djembé-ensembles, dwarsfluitensembles,
kinderorkest Bagatelle, salonorkest
Divertimento, saxofoonensembles, strijkensembles, wereldmuziekensemble, diverse
koren en bands
Je krijgt 50% korting als je het combineert met instrument- of zangles.

Cursussen
Voor liefhebbers bieden we speciale cursussen van 5 of 10 lessen.
Zoals de Luistercursus Matthäus
Passion, Songwriting en Koorscholing. Op onze site vind je alle
cursussen.

