Doe je ook mee met Rock The Orchestra!?
Schitteren op je saxofoon? Vette akkoorden op je gitaar leren spelen? In een echt orkest?
Dat is Rock The Orchestra!
Rock The Orchestra is voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Je krijgt op je eigen school of op
een school heel dicht bij jou in de buurt muziekles. De lessen zijn na schooltijd, één keer
per week en worden gegeven door echte professionele muziekdocenten.
Je gaat samenspelen in een orkest. Naast het samenspelen leer je ook allerlei
basisvaardigheden op je instrument. Je krijgt het instrument van je keuze mee in
bruikleen, zodat je thuis kan oefenen. Uit welke instrumenten je kan kiezen verschilt een
beetje per school.
Kosten: €25.
Rock The Orchestra! vindt niet alleen plaats bij jou in de wijk, maar ook in andere wijken
op verschillende scholen. Uiteindelijk komen alle kinderen die mee gaan doen met Rock
The Orchestra! samen om op te treden tijdens het Zomerconcert. Dat vindt 26 juni 2020
plaats in de grote zaal van DE KOM. Je mag dan iedereen die je kent uitnodigen om te
komen kijken naar hoe jij op het podium staat te schitteren met al je medemuzikanten!
De planning ziet er als volgt uit:
Dag

Wijk

Tijd

Startdatum

Instrumenten waar je uit kunt kiezen

29-10-2019

viool, sax, dwarsfluit, slagwerk

14:15-15:15

Locatie
De Krullevaar /
Vogelnest
De Toonladder /
Vroonestein

Dinsdag

Doorslag

14:30-15:30

Woensdag

Zuilenstein

30-10-2019

viool, sax, slagwerk, klarinet, gitaar

Donderdag

Wijkersloot

14:45-15:45

De Vleugel

31-10-2019

viool, sax, gitaar

De lessen van Rock The Orchestra! draaien mee met het ritme van de school. Als er
schoolvakanties zijn, is er die week dus ook geen les.
Kom je meedoen?
Je ouders kunnen je aanmelden tot en met 20 oktober a.s. via ons e-mailadres:
wijkorkest@dekom.nl
Zet in de mail ook je keuze van instrument en op welke school je zit.

Versie Wijkersloot

