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Altijd ruimte voor
nieuwe leerlingen
Het Muziekgebouw “GoereeOverflakkee” is weer van start voor het
schooljaar 2018/2019
Alle lessen zijn weer van start, zowel de
instrumentale als ook de vocale lessen
met een breed aanbod op het gebied
van klassiek, jazz, pop, harmonie, fanfare
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Het Muziekgebouw is zodanig ingericht
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dat de plaatsing van de leerlingen heel
flexibel is; er zijn allerlei lesvormen –
waaronder strippenkaarten en
groepslessen – mogelijk en er is nog ruim
plaats!
Voor meer informatie, tarieven en
aanmelding: zie www.muziekgebouwgo.nl
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Bent u geïnteresseerd in activiteiten en
evenementen van het Muziekgebouw GO,
wordt dan vooral lid van onze
facebookpagina
www.facebook.com/muziekgebouwgo
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Nieuwe agenda
De docenten van het muziekgebouw
hebben samen een mooie nieuwe
agenda samengesteld voor de
uitvoeringen van het seizoen
2018/2019
Vrijdag 9 november 2018
Blokfluit & Piano

Muziek met peuters

Vrijdag 7 december 2018
Keyboard & Piano

Schrijf nog snel in!
http://muziekgebouwgo.nl/muziek-metpeuters/

Vrijdag 8 februari 2019
Viool & Piano
Vrijdag 15 februari 2019
Valentijnsconcert Dwarsfluit & Harp

Muziek met Peuters is cursus voor kinderen tussen de 1 en
4 jaar met als doel
“Samen muziek maken, dansen en zingen!”
Het kind maakt op een zeer eenvoudige en speelse
manier kennis met muziek. De kinderen leren al
spelenderwijs de taal van muziek.
Na het grote succes van de pilot in Ouddorp gaat
deze cursus het komende seizoen 2018/2019 ook
gegeven worden in Middelharnis
Lesperiodes
Inschrijven is mogelijk per periode waarin een vast aantal
lessen wordt gegeven. Deze lessen vallen tussen de
schoolvakanties. Het is ook mogelijk voor meerdere
periodes in te schrijven.

Zaterdag 16 maart 2019
Saxofoon & Trompet
Zaterdag 23 maart 2019
De Slagwerkdag

Periode 1: wk 36 t/m 42 (7 lessen)
Herfstvakantie
Periode 2: wk 44 t/m 51 (9 lessen)
Kerstvakantie
Periode 3: wk 2 t/m 8 (7 lessen)
Voorjaarsvakantie
Periode 4: wk 10 t/m 16 (7 lessen)
Meivakantie
Periode 5: wk 19 t/m 28 (9/10 lessen)

Donderdag 16 mei 2019
Harp & Viool
Dinsdag 21 mei 2019
Dwarsfluit & Piano
Vrijdag 21 juni 2019
Blokfluit

Donderdag: Dorpstienden in Ouddorp
Groep 1: 09:30u. – 10:30u.
Groep 2: 10:30u. – 11:30u.

Zaterdag 26 juni 2019
Gitaar
Zaterdag 6 juli 2019
De Jaaruitvoering

Vrijdag: Het Diekhuus in Middelharnis
Groep 1: 09:30u. – 10:30u..
Bij grote belangstelling zal er ook een tweede groep
starten:
Groep 2: 10:30u. – 11:30u.

Alle uitvoeringen zijn nog onder voorbehoud.
Ze komen ter zijner tijd op de website en Facebook
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Kinderconcert
Op vrijdag 28 september
organiseert fanfareorkest De Hoop
het kinderconcert“Puss in Boots @ the Circus”
De Dorpstienden zal voor deze gelegenheid omgetoverd worden in een prachtig-muziek-kinder-paleis.
De befaamde gelaarsde kat zal het verhaal vertellen, met een vleugje humor en de muzikale ondersteuning van het
orkest.
Het tweede gedeelte van het concert zal in het teken staan van circus muziek. Kinderen afkomstig van "De Kop van
Goeree" worden uitgedaagd via social media om hun beste en coolste truc in te sturen naar het orkest.
Diegene die de meeste stemmen via social media krijgt, wordt uitgenodigd om tijdens het concert onder begeleiding
van het orkest deze trick uit te voeren.
Na het concert is er ruimte voor kinderen om instrumenten uit te proberen. Voor kinderen die enthousiast geworden zijn:
na het concert wordt er een project orkest opgestart met enthousiaste kinderen! Inschrijven hiervoor kan via
jeugdorkest@fanfaredehoop.nl . Details hierover volgen binnenkort op social media en op de website van het orkest.
Kijk ook op www.facebook.com/fanfaredehoop voor leuke filmpjes en informatie
De Toegang tot het concert is gratis en het concert begint om 19:30 uur.
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