Infoboekje
Opleidingen “noten- en instrumentleer”
Voor jonge en minder jonge leergierigen!!

Investeren in een degelijke muziekopleiding is bouwen aan de toekomst van
onze muziekvereniging. Daarom start muziekvereniging Orbis vanaf begin mei
met een eigen muziekopleiding binnen de vereniging. We willen in de streek
een toonbeeld worden van de nodige aandacht voor de muziekopleiding van
jonge én minder jonge mensen.

Doelstelling
Onze doelstelling is duidelijk: Een volwaardige muzikale opleiding
aanbieden aan gemotiveerde leerlingen, zodat ze snel kunnen indraaien in
het orkest Orbis.
Daarom gaan we samenwerken met een team van (afgestudeerde)
conservatoriumstudenten en leraars die al jaren in het vak staan als
lesgevers.
Bij ons leren kinderen op een speelse manier en op zeer korte tijd heel veel
bij. Bij Orbis zullen ze een degelijke opleiding krijgen, maar steeds
gekoppeld aan plezier voor muziek. Wij zijn ervan overtuigd dat muziek
spelen in groep een grote meerwaarde kan zijn in de opvoeding van kinderen.
We organiseren ook andere activiteiten, zoals muziekkampen,
repetitieweekenden, uitstappen naar pretparken om een echt groepsgevoel te
creëren.
We willen echter ook een oproep doen aan volwassenen. Speel je al langer
met het idee om ook een instrument te bespelen? Wil je ook proeven van het
muzikale verengingsleven? Heb je wel zin om samen met je zoon, dochter,
neef of nicht of… mee te komen naar de muzieklessen? Dat kan allemaal
bij Orbis. Ook u bent van harte welkom in onze vereniging!

Goede afspraken maken goede vrienden

Iedereen is welkom bij ons! Wij rekenen uiteraard wel op het enthousiasme,
de inzet en motivatie van onze leerlingen én hun ouders, zodat wij samen
met hen onze doelstelling kunnen realiseren.
Om een gedeelte van de kosten (verzekering, instrument, lessen,...) te kunnen
dekken, vragen wij een jaarlijkse bijdrage per aangesloten leerling, wat
beschouwd wordt als lidgeld van onze vereniging.
Starten met lessen notenleer kan bij Orbis vanaf 6 jaar (eerste leerjaar). In
navolging van een gestructureerd leerplan leer je de verschillende ritmes en
noten lezen, zingen en herkennen. Je krijgt eveneens de nodige theoretische
bagage. Lesmaterialen worden door Orbis ter beschikking gesteld.
De lessen gaan wekelijks door op zondagvoormiddag.
9:30 – 10:30: notenleer kinderen
11:30 – 13:00: notenleer volwassenen
Locatie: Orbiszaal; Nicolaylaan 77 – 3970 Leopoldsburg.
Start: Zondag 5/05/2013
In de loop van het eerste jaar notenleer worden de verschillende HaFaBrainstrumenten voorgesteld. Reeds na een paar maanden in het 1e jaar
notenleer krijg je bij Orbis individuele instrumentles. Uiteraard kan je ook
aansluiten bij onze instrumentlessen indien je elders notenleer hebt gevolgd.
Dit geldt ook voor volwassenen.
Lesmaterialen worden ook hier ter beschikking gesteld. Dagen en uren van de
instrumentlessen zijn in samenspraak met de lesgever.
Wanneer de leerling ver genoeg gevorderd is, kan hij/zij meespelen in het
instaporkest.
Deze repetitie gaat door op zondagvoormiddag van 10:30 – 11:30;
aansluitend aan de notenleer.

Wil je toch nog meer informatie?

Dan mag je mailen of bellen!
Mailen:
orbiscool@gmail.com
Bellen:
Wilma Claes; voorzitster: 0476 80 80 79
Tim Boonen; dirigent: 0496 11 14 87
Cathy De Bock; lesgeefster: 0475 86 56 01
Inschrijven
Inschrijven doe je door onderstaande strookje af te geven aan Wilma, Tim of
Cathy of te mailen naar orbiscool@gmail.com

Inschrijvingsformulier Orbiscool

Naam:……………………………… Voornaam:………………………………
Adres:……………………………………………………………………………
Postcode:..................................

Woonplaats:…………………………………..

Telefoonnummer:……………………………………………………………….
E-mailadres:…………………………………………………………………….
Geboortedatum:…………………………………………………………………

