Musiceer-Dag Paasvakantie 2019

Muziek maakt je blij en vrolijk …
Musiceren doet je stralen …
Speel en doe mee op woensdag 17 april 2019

Beste kinderen/ouder(s)
Als vervolg op de toﬀe musiceer-dagen tijdens de krokusvakantie nodigen we jullie graag uit op de
musiceer-dag op woensdag 17 april 2019 in "Zaal Dommelgalm".
Vind je een instrument bespelen of zingen leuk?
Wil je alles te weten komen over de verschillende instrumenten? Of wil je proeven van kunst in het
algemeen?
Wil je graag eens optreden voor mama, papa, oma, opa …? Dat kan op zondag 30 juni mogen jullie
samen optreden met het grote orkest "Dommelgalm".
Dan kan je je inschrijven voor de musiceer-dag op woensdag 17 april a.s.
Deelname is gratis.
Speel je al een instrument, breng het dan zeker mee!
Hoe schrijf je in?
Vul onderstaand inschrijvingsstrookje in en bezorg het uiterlijk voor 15 april aan een verantwoordelijke
van Robbedoes.
Inschrijven kan vanaf 6 jaar.
Inhoudelijk: -

-

werken rond leuke en bekende liedjes;
begeleiding door en met Orﬀ-instrumenten, boomwhackers,
(klein) slagwerk, blaas- en tokkelinstrumenten, eigen instrumenten …;
zingen;
van toeten noch blazen
…
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Doelgroep:

6 tot 12-jarigen
kinderen van de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes en
leerlingen van de basisscholen van Neerpelt

Datum:

woensdag 17 april 2019 tussen 14.00u. en 16.00u.
zondag 30 juni 15.00u. gezamenlijk optreden met K.F. Dommelgalm

Juﬀen:

Patricia Swinnen en Kathleen Moors

Locatie:

Zaal Dommelgalm, Jaak Tassetstraat 20 -Neerpelt

Inschrijvingsformulier (bij Robbedoes)
Naam:
..............................................................................................................................................................
Adres:
..............................................................................................................................................................
Leeftijd:
..............................................................................................................................................................
Schrijft in voor de musiceer-dag van woensdag 17 april 2019
Ik speel zelf al een instrument:

O ja

O nee

(gelieve aan te vinken wat van toepassing is)

Welk instrument speel je al? .............................................................................................

Schriftelijk inschrijven:
Inschrijven per e-mail:

inschrijfstrook afgeven bij Robbedoes
mgmediabv@me.com

Handtekening ouder(s)
……………………………………

KONINKLIJKE FANFARE DOMMELGALM NEERPELT VZW - JAAK TASSETSTRAAT 20 - 3910 PELT
WWW.DOMMELGALM.BE - INFO@DOMMELGALM.BE - ONDERNEMINGSNR.: 0410.002.073

