Beste ouders,
Koorschool Midden – Gelderland, een landelijk bekende zang- en kooropleiding in
Ede voor kinderen en jongeren van 4- 23 jaar, start per 31 augustus een
dependance in de Johan Frisoschool voor àlle kinderen in Wageningen.
In de Speelleerklas van de Koorschool wordt door allerlei kinderliedjes in combinatie met zang- dans- en ritmische
spelletjes bij de jonge kinderen zang- en musiceerplezier ontwikkeld.
De lessen worden gegeven:
• aan leerlingen van 4-5/6 jaar
• door een gekwalificeerde docente,
• op maandag van 16.00 tot 17.00 uur
• in het lokaal van de Johan Frisoschool, Hooilandplein 44.
• De kosten zijn 24 euro per maand ( 10 maanden)
• Inschrijfgeld + koorschoolpakket (lesboek, multomap, bladmuziek èn schoudertas) 10,-- euro
Bij een 2e kind uit hetzelfde gezin geldt 10% korting op het totaalbedrag, bij drie of meer kinderen 15 %.
Bij voldoende leerlingen verzorgt KC Schateiland voor de jongste groepen die op de locatie in Noord –West zitten
het vervoer voor deze Speelleerklas.
De Koorschool kent meerdere opleidingsklassen:
Zangklas 1:
• leerlingen 6-7 jaar
• op maandag: 16.30 – 18.00 uur met tussentijdse speelpauze
• van blad leren zingen via lesboek en methode ‘Jongleren’
• zingen van liederen waarbij naast plezier ook de stemontwikkeling en muzikale kwaliteit voorop staat
• kosten: 30,50 per maand (10 maanden per jaar: sept. - juni)
Zangklas 2:
• leerlingen 8-11 jaar , als hierboven Zangklas 1
• op maandag: eerste periode 16.30 – 18.00 uur / bij voldoende leerlingen starten we van 17.00 – 18.30 uur
• eventueel volgen deze leerlingen tevens de Koorklas op donderdag in Ede van 17.00 – 18.00 uur
• leerlingen die op donderdag meedoen komen in het concertkoor samen met leerlingen uit Ede
• kosten 30,50 per maand (10 maanden) (+ 6,50 euro per maand inclusief alle donderdagen in Ede)
Voor vragen kunt u contact opnemen met Albert Wissink, artistiek leider
telefoonnummer 0318 622 305 of via info@koorschoolgelderland.nl, www.koorschoolgelderland.nl

