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voor 4-, 5-, 6-jarigen
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januari t/m april 2018

januari t/m april 2018

voor kinderen van 4 t/m 6
jaar
door Ans Hofer
met &zonder ouders
op woensdagmiddag van
16u tot 17u
17, 24 en 31 januari, 7, 21
en 28 februari, 7, 14, 21 en
28 maart, 4, 11, 18 en 25
april 2018
in wijkcentrum ’t Hert
Willemsweg/Thijmstraat
1e les is proefles,
instromen mogelijk
€ 125,-, incl. liedjesmap
aanmelden via:
www.ansjepansje.nl
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Spelen-met-Muziek is
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zingen, spelen, bewegen,
AMV-activiteiten

zingen, spelen, bewegen,
AMV-activiteiten

Spelen-met-Muziek is bedoeld voor
kinderen van 4 t/m 6 jaar. Waarbij
ze zonder & af en toe met hun
ouders/verzorgers naar de les
komen. Tijdens de les van ruim 45
minuten gaan we zingen, bewegen
op muziek, spelen met kleine
instrumenten en luisteren naar
muziek. Ook doen we speels AMVactiviteiten, zoals bewust worden
van “grote verschillen”(muzikale
tegenstellingen), werken met ritmebouwstenen, notatie- vormen etc.
Er is een vast openings- en
slotliedje dat de kinderen
structuur biedt. Daartussen zijn er
diverse liedjes en spelletjes rond
een thema. En niet te vergeten:
samen muziek-plezier beleven !
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Bij de cursus Spelen-met-Muziek
krijgen de kinderen een map,
waarin ze de liedjes en andere
muziekinfo kunnen doen.
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Muziekdocente Ans Hofer werkt
in de voorbereiding samen met
docenten van Muziekschool
Muziek-op-Maat (www.muziek-opmaat.nl) om een afwisselend, speels,
bij de leeftijd passend en
fantasierijk programma de kinderen
van 4 t/m 6 jaar aan te bieden.
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