WijkOrkest

Heb jij zin om samen met andere kinderen muziek te maken en met
een orkest bij jou op school op te treden? Dat kan in het WijkOrkest
bij jou in de buurt! Alle kinderen vanaf groep 6 kunnen meedoen.

Ook als je nog geen instrument kunt bespelen, ben je welkom.
Voorafgaand aan de orkestrepetities krijg je vier lessen op het
instrument van jouw keus.
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Kosten
Deelname aan de repetities van het WijkOrkest is gratis. Speel
je nog geen instrument dan moet je de introductielessen volgen.
Deze kosten € 15,-.
Heb je zelf nog geen instrument? Geen probleem! Je kunt er
voor de duur van het project eentje huren voor slechts € 15,-.
Welke instrumenten kun je bespelen?
Je kunt kiezen voor gitaar, viool, dwarsfluit, cello, piano, saz,
hobo, klarinet, accordeon, trompet en slagwerk.
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Doe je mee?
Geef je dan nu op via de website www.zinder.nl/educatie en
klik op WijkOrkest.

Meer informatie
Zinder Educatie
Rechtbankstraat 1, Tiel

T 0344 - 63 60 60
E educatie@cultuurbedrijftiel.nl
www.zinder.nl
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