Muziekles
Wil je een instrument gaan bespelen of zingen? Meld je dan snel aan! De Nieuwe Muziekschool
start vanaf maandag 27 augustus weer met de lessen. Jong en oud kunnen er terecht voor
muziekonderwijs. Je kunt kiezen voor groepsles of individuele les.
Muzikale basisvorming is voor leerlingen van groep 1 t/m 5:
- Muziek & Beweging (groep 1-2) op maandag van 16.30-17.15 uur
- AMV (vanaf groep 3) op maandag van 17.15-18.00 uur. Deze leerlingen krijgen een
melodica mee naar huis om thuis op te spelen.
Beide lesvormen starten met een proefles op maandag 3 september. Graag vooraf aanmelden
voor de proefles bij de docent: yvonne.verschuren@denieuwemuziekschool.nl of 0487-541906.
Vanaf ongeveer 8 jaar kun je een instrument leren bespelen. Muzieklessen op een instrument zijn
er in verschillende vormen. Je kunt kiezen uit individuele les, of groepsles in een kleine groep
(maximaal 4 leerlingen). Leerlingen van groep 6-7-8 die van zingen houden kunnen zich aanmelden
voor Junior Voices. Vanaf ongeveer 11 jaar kun je individueel zangles nemen.
Ook voor iedereen die de basisschool al lang heeft verlaten bestaat er natuurlijk de mogelijkheid
om verborgen talenten te ontdekken en te gaan zingen of een muziekinstrument te leren
bespelen. Vaders, moeders, opa's, oma's: iedereen is welkom!
Alle lessen vinden plaats in:
IKC de Kubus, Irenestraat 3, 6651 XK Druten
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.denieuwemuziekschool.nl of contact
opnemen met het secretariaat 06-13509192.
Muziek maakt slim!
Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat bij kinderen die muziek maken de
samenwerking tussen de verschillende hersengebieden beter verloopt dan bij kinderen die geen
muziek maken. Door die betere samenwerking binnen de hersenen ziet men bij de kinderen een
verbetering in het leervermogen, het abstract en analytisch denken en in het invoelingsvermogen.
Samen muziek maken blijkt ook nog eens de discipline en de sociale en emotionele vaardigheden
te versterken. U ziet, muziek maken is zo gek nog niet!
Wilt u hier meer van weten? Bekijk dan eens het filmpje van hoogleraar neuropsychologie dr.
Erik Scherder: https://www.youtube.com/watch?v=9Kq3rwjMxTE

