Muziek op schoot
Uw familienaam

Muziek op schoot
Samen met je kindje spelenderwijs
kennismaken met allerlei facetten van muziek
en een veilige 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.
In deze folder vind je informatie over:
Muziek op schoot: 0 tot 4 jaar met ouder/
verzorger of oppas. De groepen worden
ingedeeld naar leeftijd. 0 tot 2 en 2 tot 4 jaar.
Bij voldoende aanmelding komt er een aparte
Babygroep of zelfs indeling per jaar.
Locatie: De Nieuwe Muziekschool Uitgeest:
Het gemeentehuis: Middelweg 28
Lessen: 5 lessen à 45 minuten, per seizoenscursus op woensdag om 10:15 en 11:15 uur.
Kosten: €50,- per cursus

De lessen worden gegeven door
Uitgeester Mariska Krab. Mariska is
leerkracht en werkt nu 10 jaar als
muziektherapeut en ambulant
jeugdhulpverlener vanuit haar eigen
praktijk. Mariska geeft ook muzieklessen
bij KDV, aan het regulier- en speciaal
onderwijs. Mariska is gespecialiseerd in
premature kinderen en bij haar
sensitieve benadering voelen ouders en
kinderen zich snel veilig.

Muziek- en Zintuigenles
Beleef de herfst, winter, lente, zomer:
In 5 lessen wordt het seizoen ervaren.
Met nieuwe liedjes en ervaringen waarbij
de aandacht ligt op de totale
zintuigelijke ervaring, de verbinding
tussen ouder en kind, het veilig voelen
en het ontmoeten van de anderen. Een
avontuur waarbij we mogen ruiken,
voelen, proeven, zien, horen en vooral
veel zelf muziek maken, zingen en
bewegen.

Betekenisvol
De betekenisvolle thema’s prikkelen de
belevingswereld van de jonge kinderen
en zorgen voor een totaalbeleving.
Kriebelig gras aan je blote voeten,
vlinders die met je meevliegen,
toverkleden die je meenemen in de
magie, klanken die je in je hele lichaam
voelt, klopspelletjes die je terugbrengen
bij jezelf en geuren die herinneringen
oproepen of aanmaken.

Samen beleven
Om de beleving van de muziek te
vergroten neem ik prachtige instrumenten
en attributen mee en werk ik op
verschillende manieren.
Bij de allerjongste is er ook extra aandacht
voor de kracht van muziek in de
verzorging: het aandachtig verzorgen, het
zingen van de overgangsmomenten.

Herhalen is leren
Tijdens de lessen wordt er veel gezongen.
Ouders/verzorgers krijgen de liedjes mee
naar huis en er zijn geluidsbestanden om
thuis de (vaak nieuwe) liedjes/werkvormen
te kunnen herhalen.

Veilig voelen
Je veilig voelen en gezien worden is basis van de lessen. Mariska
heeft veel ervaring met jonge kinderen en gebruikt een vast
openingslied en eindlied, waarbij ieder kindje even toegezongen
wordt met de eigen naam. Het samen plezier maken staat
voorop.

Lesgeld á 50 euro dient vooraf te zijn voldaan voor de gehele cursus.
Na elke les worden alle materialen schoongemaakt. Een eigen kleedje om op te liggen is fijn.
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: Kleutermuziek, AMV en Muziek Speciaal.

