Start kindercursus muziekoriëntatie Scala in Noordscheschut
Scala Centrum voor de Kunsten start op 3 november in Noordscheschut met de cursus
muziekoriëntatie voor kinderen van de basisschool. Het gaat om de algemene basiscursus
Muziek ABC die wordt gegeven in samenwerking met Muziekvereniging Irene. De cursus is
bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m 6 die nog geen muziekinstrument hebben gekozen
maar wel graag muziek willen maken. De 20 lessen vinden plaats op donderdag van 15.40 tot
16.40 uur in basisschool De Regenboog. Meer informatie en aanmelden kan via
www.ontdekscala.nl
Muziek ABC
In de cursus Muziek ABC gaan de kinderen direct zelf aan de slag op verschillende
instrumenten: blokfluit, ukelele (soort klein gitaartje), klokkenspellen, cajons (ritmekistjes)
en andere slaginstrumentjes. Ze zijn spelenderwijs bezig met ritme, melodie, noten leren,
zingen en luisteren. De cursus wordt afgesloten met een presentatie en kan een mooi
opstapje zijn naar het bespelen van een instrument.
Proeverij
Op andere locaties in de gemeente Hoogeveen bestaat de cursus Muziek ABC uit een
proeverij van 4 lessen en aansluitend 20 lessen. Start van de proeverij is in de week van 19
september. Uiteraard kunnen deelnemers aan Muziek ABC Noordscheschut zich ook
aanmelden voor de Proeverij op een andere locatie. Meer informatie en aanmelden voor de
Proeverij via www.ontdekscala.nl.
Gratis proefles – een instrument proberen
Voor kinderen die trompet, saxofoon, trombone, hoorn of iets anders willen spelen of later
bijvoorbeeld bij Muziekvereniging Irene Nieuweroord willen spelen, is er de mogelijkheid
van een gratis proefles. Deze proeflessen kunnen aangevraagd worden via
www.ontdekscala.nl.
Instrumenten Carrousel
Bij Scala in Hoogeveen start na de herfstvakantie de cursus Instrumenten Carrousel voor
kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. Hierin krijgen de leerlingen les op 4 verschillende
instrumenten, steeds 5 lessen per instrument. Er wordt ook aandacht besteed aan noten
lezen en andere muzikale zaken. De leerlingen krijgen de instrumenten mee naar huis. Het
gaat om 20 lessen op donderdag van 15.45 tot 16.30 uur in Scala Centrum voor de Kunsten
in Hoogeveen. Aanmelden kan via www.ontdekscala.nl.

Scala Centrum voor de Kunsten is het bruisende centrum voor kunst en cultuur en verzorgt lessen en cursussen
muziek, dans, theater, beeldende kunst en nieuwe media. Scala heeft een breed binnenschools en buitenschools
aanbod in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijk, Staphorst, De Wolden, Westerveld en Weststellingwerf.
Daarnaast ondersteunen wij het onderwijs en de amateurkunst in ons werkgebied. Kunst en cultuur bereikbaar
maken voor iedereen, dat is Scala’s ambitie! Voor meer informatie, kijk op www.ontdekscala.nl of neem contact op
met Inge de Vries of Idaline van den Hoek, verantwoordelijk voor de PR & Communicatie:
Tel. 06-40489628/pr@ontdekscala.nl

