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Muziek Maak Jezelf  
Muziek Maak Je Zelf is een korte cursus voor kinderen van groep     

4 en 5 van de basisschool. Het is onder andere een cursus Algemene 

Muzikale Vorming. Dit houdt onder andere in dat onderwerpen als 

ritme en noten lezen aan bod komen. Als instrument wordt hiervoor 

de blokfluit gebruikt.  

Maar MMJZ is méér dan alleen een AMV-cursus! 
Het is ook een kennismaking met alles wat er bij het spelen bij    

Harmonie Voorschoten komt kijken: van instrument tot dirigent. In 15 lessen komen alle       

instrumenten voorbij. Iemand van de vereniging komt dan iets vertellen over zijn instrument. 

Daarbij mogen de kinderen allerlei vragen stellen. Uiteraard mag er daarna ook op de            

instrumenten gespeeld worden! Bij een ander onderdeel leren de kinderen zelf ook muziek    

maken. Omdat Harmonie Voorschoten een blaasorkest is, wordt er in de cursus gebruik        

gemaakt van de blokfluit. De leerlingen hebben zo direct een eigen blaasinstrument. Op een 

speelse manier maken ze kennis met het blazen, met noten lezen en naar elkaar luisteren.   

Overigens ook met behulp van slagwerkinstrumenten. Omdat het een kennismaking is, worden 

er geen eisen gesteld aan wat de kinderen op het eind van de cursus moeten kunnen. 

Als derde maken ze ook kennis met het leven als orkestmuzikant: hoe je op een dirigent moet 

reageren, wanneer je wel moet op staan en wanneer niet, wat een concertmeester is en nog veel 

meer. Naast dit alles worden ook alle muzikale begrippen behandeld: hoog en laag, hard en 

zacht, lang en kort, snel en langzaam. Alles wordt op een speelse manier aangeboden en elk jaar 

weer aangepast aan de groep.           

Start cursus 
De cursus start donderdag 29 september 2016 en wordt afgesloten met een concert op           

vrijdag 10 februari 2017. Op het concert zijn alle vaders, moeders, opa’s en oma’s en voor wie 

nog maar meer wil komen van harte welkom.  

Docent:  Astrid de Koning 

Lestijd:  50 min. (15 lessen – groepsles)  
Tijd:  donderdagmiddag vanaf 16.00 uur  
Plaats:  Bondsgebouw, Leidseweg 100 - Voorschoten 
Start:   donderdag 29 september 2016 

Kosten:   € 55,00 inclusief lesmateriaal en blokfluit in bruikleen. 
Inlichtingen:   Wil de Jong, 06-17345930  
Website:   www.harmonievoorschoten.nl 

Aanmelden kan via:  www.voorschoten4kids.nl  

Wat kun je nu doen ná de MMJZ-cursus? 

Een muziekinstrument kiezen waar je op verder wilt en lid worden van Harmonie Voorschoten! 

Bij Harmonie Voorschoten kun onder andere muziek leren maken op klarinet, dwarsfluit,    

trompet, saxofoon en hoorn. Hoe het verder gaat met lid worden en met contributie etc. kun je 

vinden op onze website: 

http://www.eendracht-renkum.nl/?p=154

