Algemene Muzikale Vorming
Uw familienaam

AMV
Algemene Muzikale Vorming: Spelenderwijs
kennismaken met allerlei facetten van
muziek en een solide basis leggen voor
verdere muzikale ontwikkeling. Muziek maakt
slim, muziek verbindt en muziek verrijkt je
leven. Dat gunnen we elk kind!
Bij de Nieuwe Muziekschool Uitgeest bieden
we voor alle niveau’s muzikale vorming op
maat. Van 0 tot 100 jaar.

De lessen worden gegeven door
Uitgeester Mariska Krab. Mariska heeft
als leerkracht in het BO en SBO gewerkt
en werkt nu 10 jaar als muziektherapeut
en ambulant jeugdhulpverlener vanuit
haar eigen praktijk. Mariska geeft ook
muzieklessen bij KDV, aan het regulieren speciaal onderwijs.

In deze folder vind je informatie voor de
lesgroepen:
AMV voor kinderen uit groep 3 en 4:
woensdag om 15:00 uur
AMV voor kinderen uit groep 5 en 6:
woensdag om 16:00 uur
AMV vervolg: start schooljaar 2022-2023
Locatie: De Nieuwe Muziekschool Uitgeest:
Het gemeentehuis: Middelweg 28
Lessen: 15 lessen à 45 minuten
Kosten: €120,-

Blokfluit
Bij de AMV lessen leer je blokfluit spelen.
Met je eigen blokfluit leer je het
notenschrift kennen. Aan het eind van de
lessenserie kun je al echt liedjes spelen.
De vrolijk gekleurde blokfluit is voor
slechts €5,- bij Mariska aan te schaffen.

Melodie en vaardigheden
We gebruiken allerlei instrumenten om je
een brede basis te geven. Zo leer je ook
een beetje ukulele spelen, maken we
liedjes met de boomwackers, xylofoons en
klankstaven. De piano, gitaar en je eigen
stem worden elke les gebruikt.

Ritme, maat en cadans
Met djembé’s, drumstokken, trommels en
percussiemateriaal leer je tellen,
maatsoorten, ritmes en cadans. We
bewegen op muziek en doen
bodypercussie. We doen muzikale
spelletjes en maken kennis met allerlei
soorten muziekstijlen.

Kennismaken
met andere instrumenten
Tijdens elke AMV-les ontdek je nieuwe
instrumenten en soms komt iemand het
voordoen. Denk bijvoorbeeld aan het
drumstel, viool, cello, dwarsfluit, trompet,
harp, hoorn, saxofoon, klarinet, accordeon.
Na de AMV-lessen mag je voor 3
instrumenten een proefles van de Nieuwe
Muziekschool Uitgeest of de Uitgeester
Harmonie. Wat wordt jouw instrument?

AMV vervolg
Voor de kinderen die genoten hebben van AMV en graag verder willen in de breedte van
het muziek maken, of nog geen eigen instrument willen, is er de mogelijkheid voor
vervolg AMV. De focus ligt hierbij op het samen muziek maken, het komen tot
samenspel. Verbreding van muzikale kennis en ervaring met verschillende instrumenten.
Er worden vele nieuwe liedjes geleerd, ontdekken van de klassiekers, verkennen we
muziekstijlen en leren we ook zelf muziek te schrijven/bedenken en uit te voeren. Deze
cursus start schooljaar 2022-2023
Lesgeld dient vooraf te zijn voldaan voor de gehele cursus. Leerlingen AMV dienen een multomap met
insteekhoesjes en een pen bij zich te hebben en in het bezit te zijn van een zuivere blokfluit. AMVleerlingen kunnen bij Mariska Krab een blokfluit aanschaffen voor €5,-. Voor meer informatie:
info@mariskakrab.nl en tel. 06-16290959. Algemene voorwaarden en inschrijfformulier: zie website
www.muziekschooluitgeest.nl en www.mariskakrab.nl
Kijk ook bij ons cursusaanbod: Muziek op Schoot, Kleutermuziek en Muziek Speciaal

