
 

Music@Meteren-class 
in het kort 

• Een jaar lang kennismaken met 
muziek voor alle kinderen 

vanaf 7 jaar 

• Dinsdagmiddag in Meteren 
(Mr. Aafjesschool) 

• Start september 2020 
Afsluiting juni 2021 

• Kosten: 160 euro 
cursus/lidmaatschap incl. 

materiaal 

• Docent Sylvie de Lyon 

Verzekerd zijn van 
een plaats in de 

volgende cursus? 

Schrijf dan nu alvast in! 

Download het aanmeldformulier  

via onze website: 

www.muziekverenigingmeteren.nl 

èDownloads  

Proefles: 22 sept 2020 
Start: 29 sept 2020 

 

www.muziekverenigingmeteren.nl 

muziekverenigingmeteren@gmail.com 

Docent (06) 222 480 68 

Contact Doe mee! 
Een jaar lang kennismaken met 

muziek, vanaf 7 jaar 



 
 

Voor jonge muzikanten 
in de dop 

Zingen 

Blokfluit spelen 

Ritme 

Muzikale spelletjes 

Instrument-oriëntatie 

Samenspelen 

Optredens 

Kortom: een jaar lang kennismaken met 
muziek en alles wat daarbij komt kijken! 

 

Cursus kennismaken met muziek 
De muziekvereniging uit Meteren start ook in het nieuwe seizoen weer een introductiejaar voor 
muzikanten in de dop vanaf 7 jaar. Komend seizoen alweer voor de 14de keer! 

Heb je muziek altijd al leuk gevonden, wil je een instrument leren spelen, of wil je eerst ontdekken 
of muziek maken leuk is? Kom dan naar de Music@Meteren-class! 

Na een jaar heb je het "muziekvirus" wellicht dusdanig te pakken, dat je verder gaat leren op een 
instrument. 
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In de Music@Meteren-class maak je kennis 
met allerlei aspecten van muziek. 
Spelenderwijs leer je je eerste noten lezen en 
spelen op een blokfluit. Op kleine 
slagwerkinstrumenten leer je verschillende 
ritmes slaan. We gaan luisteren naar 
muziek, doen muzikale spelletjes en we 
zingen liedjes. We gaan het hebben over 
allerlei soorten instrumenten. Wat zijn de 
meest voorkomende muziekinstrumenten, 
hoe zien ze eruit en hoe klinken ze? Een 
aantal instrumenten kun je in de les een 
keer uitproberen. We nemen een kijkje bij 
de repetities van jeugdorkest M-tastic! en 
gedurende het cursusjaar gaan we een paar 
keer optreden. 
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Doe mee! 
 
Kom naar de proefles op 22 september.  
De cursus start op 29 september 2020. De 
lessen zijn op dinsdag in het bijgebouw 
van de Mr Aafjesschool (1e etage), van 
16.30 tot 17.15 uur (met een uitloop naar 
17.30 uur). De cursus duurt tot half juni 
2020. Geen les in de schoolvakanties. 
Gedurende de cursus ben je lid van de 
muziekvereniging in Meteren. De kosten 
van de cursus, lidmaatschap en materiaal 
(blokfluit en werkboek) zijn 160 euro. 
Docent van de cursus: Sylvie de Lyon. 
Meer informatie op de website 
www.muziekverenigingmeteren.nl. 


