
 

 

INSCHRIJFFORMULIER - DE INSTRUMENTENKARAVAAN  

 

Beste ouder/verzorger,  

Vandaag heeft je zoon/dochter deelgenomen aan de het muziekproject: De instrumentenkaravaan. 

Hier hebben een aantal muzikanten van jong en oud een optreden gegeven. Om te laten zien dat 

muziek verbindt bestaat dit muzikale collectief uit een rockband en leden van de lokale fanfare (Sint 

Nicasius). Zo is er een unieke mengelmoes ontstaan met het doel; de kinderen van Heeze enthousiast 

maken over muziek! Tijdens het optreden zijn er bekende nummers gespeeld van vroeger en van nu. 

Denk hierbij aan Queen en AC/DC, maar ook popartiest The Weeknd. Dit allemaal heeft het doel om 

kinderen meer in aanraking te brengen met muziek en eventueel enthousiast te maken voor het 

maken hiervan. Want zonder nieuwe makers geen muziek. Voor de mogelijkheid tot het zelf maken 

van muziek bieden we namelijk een vervolg aan. Hiervoor hebben de kinderen deze brief 

meegekregen.  

Waarom deze brief?  

Als u zoon/dochter deze brief heeft afgegeven betekent dit dat hij/zij zich graag wil inschrijven voor 

vier gratis proeflessen die gegeven worden door de bandleden op de gitaar, drums, zang en bas. Wij 

willen graag de mogelijkheid bieden aan de leerlingen om naast de ‘snuffelsessie’ bij het project ook 

nog een beetje de diepte in te gaan met de muziekinstrumenten. In vier weken tijd krijgen de kinderen 

de kans om zodanig kennis te maken met instrumenten, dat ze weten of ze hier zich in willen 

verdiepen. De eerste les krijgen zij de kans om alle instrumenten uit te proberen en een instrument te 

kiezen. Daarna krijgen zij drie weken les op dit instrument.  

Deze gratis proeflessen vinden plaats op donderdag.  

Data: 24/11 - 01/12 - 08/12 - 15/12 

Tijd: 15:30 -16:30 uur  

Locatie: Jan Deckersstraat 4b (de locatie van het jongerenwerk)  

Mochten de lessen bevallen dan is er de optie voor de kinderen om zich na de proeflessen in te 

schrijven bij de lokale muziekdocenten van RICK.  

 

 

AANMELDEN VOOR 4 GRATIS PROEFLESSEN MUZIEK 

U kunt dit formulier invullen en inleveren bij de docent op school.  

Naam kind:  

Leeftijd 

Naam ouder:  

E-mailadres: 

Telefoonnummer:  

Handtekening ouder  

  

Voor info over onze organisaties, zie: jwhl.nl en rickraakt.nl. Voor vragen neem gerust contact op met 

Dennis Jansen (jongerenwerker) via dennisjansen@cordaadwelzijn.nl / 06-82055310 of Marieke 

Scharroo (RICK) via m.scharroo@rickraakt.nl / 0495-533954.  
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