Hallo,

Slagwerk

Harmonie Noorderlicht Zelzate is op zoek naar
jonge mensen die graag een muziekinstrument
willen leren bespelen.

Spreekt een slaginstrument jou meer aan dan een
blaasinstrument?

Ga je naar de lagere school (vanaf het 3e
leerjaar) en heb je muzikale kriebels? Lees dan
vooral verder!
Bij de harmonie leer je al onmiddellijk een
instrument
bespelen.
Tijdens
de
instrumentenlessen leer je ook notenleer.

Harmonie zkt
jong muzikaal
talent

Het tijdstip van de lessen is afhankelijk van het
aantal inschrijvingen en kan in samenspraak
met de lesgever bepaald worden.
Wanneer je jouw instrument een beetje onder
de knie hebt kun je samen spelen met andere
jonge muzikanten van de jeugdgroep, of later
in het groot orkest van de harmonie. Wanneer
je hier klaar voor bent, hangt af van jouw inzet
en talent.
Welke instrumenten?
Alle instrumenten die je terugvindt in een
harmonie-orkest: dwarsfluit, hobo, klarinet,
saxofoon, hoorn, trompet, trombone, tuba,
slagwerk.
Je krijgt een instrument van de harmonie in
bruikleen.

Voor slagwerk (trommel, drum, …) voorzien we
afzonderlijke lessen op zaterdagvoormiddag in
zaal Noorderlicht, Marktstraat 2 te 9060 Zelzate
Kostprijs
Instrumentenles (incl. notenleer en instrument) of
slagwerklessen:
€ 70/schooljaar.
Inschrijving
Via het inschrijvingsstrookje op de achterzijde,
terug te bezorgen aan de harmonie.
Informatie
Heb je nog vragen? Dan kun je terecht bij:

• juf. Aurela Boelaert, jeugdcoördinator van de
harmonie, tel. 0477 25 46 37
• e-mail: contact@harmonie-noorderlicht.be

Samen muziek maken: de tófste hobby!
www.harmonie-noorderlicht.be
www.facebook.com/KonHarmonieNoorderlichtZelzate

INSCHRIJVINGSSTROOKJE
Instrumenten- of slagwerklessen
2017 - 2018
Naam: ______________________________
Voornaam: __________________________
Geboortedatum: _____________________
Adres: ______________________________
Gemeente: __________________________
Telefoon/gsm: _______________________
e-mail: ______________________________
Instrument: __________________
schrijft zich in voor :
•
•

Instrumentenlessen (incl. notenleer)
Slagwerklessen*

Schrijft 70 € over op rekening BE88 0001 6525
3341 van Harmonie Noorderlicht Zelzate
(m.v.v. “Muzieklessen” + de naam van de
leerling).
Formulier te bezorgen aan
Kon. Harmonie Noorderlicht, p/a Johan
D’Haene - Heidelaan 105 – 9060 Zelzate
of via e-mail
contact@harmonie-noorderlicht.be
Datum,
Handtekening + naam ouder(s)

