1-2-3 Harmonie !
K.H.Vossem's Voerezonen

Op een speelse manier kennismaken met muziek
Heeft je kind gevoel voor ritme of interesse in muziek?
Laat het kennismaken met zijn of haar talenten in een
interactieve workshop. De Harmonie Vossem's Voerezonen,
een enthousiaste en geëngageerde muziekvereniging uit uw
eigen gemeente, organiseert samen met Donia Surowiec het
programma "1-2-3 Harmonie!". Dit programma bestaat uit een
reeks van 5 leuke en leerrijke sessies waarin de kinderen
kunnen kennismaken met de wereld van muziek.
Tijdens iedere sessie zal
op een speelse manier op
een bepaald aspect van
muziek ingegaan worden.
Er worden onder andere
instrumenten voorgesteld
en bespeeld, liedjes
gezongen en spelletjes gespeeld op muziek.
Deze muziekateliers gaan van start op donderdag 2/05/2019 en
vinden wekelijks plaats in de schoolrefter van de Gemeentelijke
Basisschool van Vossem. Alle kinderen van de derde kleuterklas
tot het zesde leerjaar zijn welkom! De sessies starten om 16u,
maar opvang zal voorzien worden tussen 15u30 en 16u.
Indien je kind na de sessies helemaal overtuigd is om zelf een
muziekinstrument te gaan leren, kan je hem of haar inschrijven
voor de muziekopleiding binnen de harmonie. Geïnteresseerde
kinderen kunnen dan in september 2019 ofwel starten met
muziekinitiatie ofwel starten met notenleer en in september 2020
met een instrument.
Hiernaast en op de achterzijde staat alle praktische informatie
van het programma en de exacte data van de muziekateliers.
Inschrijven voor "1-2-3 Harmonie!" kan tot 26/04/2019 via
onderstaande webpagina:
http://vossemsvoerezonen.be/123harmonie-2019

K.H. Vossem's Voerezonen in samenwerking met de
gemeente Tervuren en GBS Vossem.

i.s.m. Donia Surowiec

Programma
Donderdag 2/05/2019:
Ha Ha Hartelijk welkom
 Kennismaking met elkaar,
monitor en instrumenten
 Namenspelletjes
 Luister- en
instrumentspelletjes
Donderdag 9/05/2019:
Alleen of samen?
 Solo - tutti
 Samenklanken / harmonie
 Samen musiceren
Donderdag 16/05/2019:
Bolletjes en stokjes
 Kleurenpartituren /
eenvoudig notenbeeld
 Nabootsen vs. improvisatie
 Dirigent volgen
Donderdag 23/05/2019:
Repeteren, repeteren
 Aandacht voor dynamiek,
tempo en vorm
Zaterdag 25/05/2019:
On stage!
 Wat hoort er allemaal bij
een optreden? Presentator,
opkomen, afgaan, buigen,
uniform, … ?
 Toonmoment voor de
ouders!

 Wat?
5 toffe en interactieve sessies waarbij de kinderen kennis maken
met verschillende muziekinstrumenten, ritmes en melodieën.
De sessies zullen doorgaan in een groep van maximaal 20 kinderen.

 Door wie?
Deze sessies worden verzorgd door een deskundig animator
bijgestaan door enkele leden van de harmonie.
Donia Surowiec heeft jarenlange ervaring als dirigente, docente en
muziekmedewerker. Via allerhande projecten biedt ze een
uitgebreide muziekbeleving aan iedereen die interesse heeft.
De leden van de Koninklijke Harmonie Vossem's Voerezonen willen
graag meer jonge mensen warm maken om muziek te spelen,
vandaar dit initiatief. Bij onze harmonie kunnen jong en oud terecht
om samen in een gezellige en ontspannen sfeer muziek te maken.
(www.vossemsvoerezonen.be)

 Voor wie?
Kinderen vanaf de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar (leeftijd
tussen 5 en 12 jaar), die interesse hebben in muziek.

 Waar?
In de schoolrefter van de Gemeentelijke Basisschool van Vossem.
De laatste sessie (zaterdag 25 mei) gaat door om 16u in de zaal van
het Ontmoetingscentrum Miel Puttemans.

 Wanneer?
Donderdag van 16u tot 17u, aansluitend na school. De eerste sessie
start op donderdag 2 mei. De laatste sessie staat gepland op
zaterdag 25 mei en start eveneens om 16 uur.

 Kostprijs?
De kostprijs per kind bedraagt € 10, voor de 5 ateliers samen.
Wij zorgen voor een gratis naschoolse opvang van de deelnemers
vanaf 15u30 tot na de workshop (17u). Bij deelname aan de 5
sessies wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Hopelijk tot dan!

 Inschrijven?
Inschrijven voor "1-2-3 Harmonie!" kan tot 26/04/2019 via
onderstaande webpagina:
http://vossemsvoerezonen.be/123harmonie-2019

Voor vragen en bijkomende informatie kan je contact opnemen met Krista
Billet (kristabillet@hotmail.com of 0486 97 67 13).

De muzikanten van K.H.
Vossem's Voerezonen.

