MUZIEKPLEZIER VOOR TWEE – MUZIEKHUIS DEVENTER
Algemeen
Bij  de  cursus  ‘Muziekplezier  voor  twee’  krijgen  ouder  en  kind  (leeftijd  1-4 jaar)
even de mogelijkheid een momentje onverdeelde aandacht te hebben voor
elkaar. Het plezier van het kind staat voorop. En blije kinderen maken natuurlijk
blije ouders. Naast muzikale ontwikkeling stimuleert de cursus o.a. ook de
sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en de motoriek van uw kind.
Indien mogelijk wordt er gesplitst in 2 leeftijdsgroepen zodat ieder thema zo
goed mogelijk op de groep afgestemd kan worden.
Indeling cursus
Tot  en  met  februari  is  de  cursus  verdeeld  in  3  blokken  (thema’s)  met  ieder  5  
bijeenkomsten. Bij inschrijving kiest u ten minste 2 blokken om aan deel te
nemen, waarbij u zelf kunt kiezen  aan  welke  thema’s  u  het  liefst  deelneemt.  
Natuurlijk  is  het  ook  mogelijk  om  aan  alle  3  de  thema’s  deel  te  nemen.
Thema’s/  blokken
Herfst
Rond en rond
Groot of klein

Blaadjes, regen, wind, laarzen.
Auto, bus, trein, fiets, molen, draaien.
Wat is groot of klein? Zelf groeien.

Sep/okt
Okt/Nov
Jan/feb

Indeling bijeenkomsten
Bij alle cursussen wordt veel gezongen. Er wordt gebruik gemaakt van gitaar en
opnames van liedjes. Er komen gedurende het jaar verschillende instrumenten
aan bod zoals een grote trom, bekkens, regenmaker, ritmestokjes, bellen, fluit,
kazoo, klokkenspel en boom whackers. Bij het bewegen wordt regelmatig van
attributen gebruik gemaakt. U krijgt het liedmateriaal mee naar huis. Ter
afsluiting van iedere bijeenkomst is er koffie/thee/limonade en soepstengels.
Prijzen en mogelijkheden
U  betaalt  normaal  €9,00  per  bijeenkomst  voor  ouder  en  kind  samen.  
Keuze 1: Deelname aan 2 blokken. Normale  prijs  €90,00.  Nu  voor          €80,00.
Keuze 2: Deelname aan 3 blokken. Normale  prijs  €135,00.  Nu voor €120,00.
Geïnteresseerd? Vul het opgaveformulier in en geef uw keuze aan.

OPGAVEFORMULIER  ‘MUZIEKPLEZIER  VOOR  TWEE.’  
www.beatsandmusic.nl - nardistrijbos@gmail.com - 06 20306447

Naam ouder:
Adresgegevens: ___________________________________________________
___________________________________________________
Telefoonnr:
Mailadres:
Naam kind:
Leeftijd kind:

Omcirkel uw keuze:
Keuze 1: Deelname aan 2 blokken. Normale  prijs  €90,00.  Nu voor

€80,00.

Keuze 2: Deelname aan 3 blokken. Normale  prijs  €135,00.  Nu  voor  €120,00.

Omcirkel  aan  welke  thema’s  u  wenst  deel  te  nemen:
a. Herfst

- data: 14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober.

b. Rond en rond

- data: 26 oktober, 2, 9, 16, 23 november.

c. Groot of klein

- data: 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari.

Handtekening ouder:

