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Blokfluitlessen en algemene muzikale vorming
bij Muziekvereniging Concordia Overdinkel
Nu het nieuwe schooljaar weer is begonnen willen wij graag onder de aandacht brengen dat
Muziekvereniging Concordia in september/oktober weer gaat starten met een nieuwe
blokfluitgroep. Later instroom is ook mogelijk. Een groep voor jonge kinderen die in de toekomst
graag een muziekinstrument willen gaan bespelen. Blokfluit is altijd een mooi instrument om
spelenderwijs het notenbeeld te leren lezen en zo een opstap te vormen voor een
vervolginstrument.
Tijdens deze lessen wordt ook veel aandacht besteedt aan de muzikale vorming en samenspel. Na
een jaar les ontvangen de leerlingen een certificaat en hebben ze meestal voldoende
basisvaardigheden om een instrument te kiezen daarna kun je via Concordia tegen een
gereduceerd tarief muzieklessen volgen bij Muziekschool "De Sleutel". De blokfluitlessen vinden
plaats op vrijdagmiddag en de kosten bedragen € 8,50 per maand in de vorm van lidmaatschap van
Muziekvereniging Concordia.
De blokfluit en overige lesmaterialen worden door muziekvereniging Concordia aangeboden en
krijg je in bruikleen. Hiervoor vragen wij een eenmalige bijdrage van €15.00. Kinderen vanaf groep
3 van de basisschool kunnen voor de blokfluitlessen worden aangemeld.
Wil jij graag muziek maken, of weet je niet welk instrument je graag zou willen bespelen? Kunnen
wij je hierbij helpen. Proeflessen zijn altijd mogelijk. Er zijn instrumenten voorradig, deze krijg je in
bruikleen als je een keuze gemaakt hebt voor een instrument. De muziekschoollessen zullen in
september starten, maar je kunt altijd in de loop van het jaar beginnen.
Wil je graag bij onze drumband? Dat kan ook natuurlijk! Jan Thravalos, onze instructeur, verzorgt
intern de tamboeropleiding. Je kunt dan ook meespelen in de jeugddrumband. Deze lessen zijn
op maandag.
Muziekvereniging Concordia is een gezellige vereniging met veel jeugdleden en een actieve Jeugd
Activiteiten Commissie die voortdurend bezig is met het organiseren van leuke en gezellige
activiteiten voor alle jeugdleden, zoals een jaarlijks jeugdkamp, diverse filmavonden, een zeskamp,
samen de vierdaagse lopen, etc.
Is je belangstelling gewekt en wil je meer informatie over de blokfluitgroep of aanmelden kunt u
contact opnemen met Mendy ten Veen telefoonnummer 053-5385820 of per mail
mttenveen@home.nl
Of ken je mensen in je omgeving die wellicht belangstelling hebben voor bovenstaande
mogelijkheden, geef deze brief dan door!
Namens het Bestuur,
Jorgos Thravalos (voorzitter)

