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Aan de leerlingen Muziekatelier 3.3 jongeren

onderwerp

Extra-murosactiviteiten
Geachte ouders
Beste leerling
Voor de cursus Muziekatelier graad 3.3 plannen wij dit schooljaar 2 activiteiten.
Deelname aan deze activiteiten is verplicht!
Deze activiteiten vervangen twee lessen in december en twee lessen in juni.
1e activiteit
Op zaterdag 28 september 2019 om 19.30 u gaan we naar een voorstelling van het Antwerp
Symphony Orchestra in de Elisabethzaal te Antwerpen: The Gladiator. Dit is een filmconcert: wij
kijken film met “live” muziek.
Wij gaan met de trein vanuit Essen:
 18.32u Essen
 18.47u Heide
Wij vertrekken terug in Antwerpen Centraal om 22.50u.
 23.14u terug in Heide
 23.28u terug in Essen
Gelieve in de les mee te delen waar de leerling zal op- en afstappen!
2e activiteit
Het bijwonen van een repetitie van harmonie-orkest Vlijt & Eendracht in Kalmthout.
Dit op vrijdag 24 april om 20.30u. Verder info volgt nog.(adres, opdrachten, …)

Als er een grondige reden is waardoor deelname aan één van deze activiteiten niet mogelijk is,
proberen wij u te laten aansluiten bij een andere activiteit of voorzien wij een vervangactiviteit of een
taak.
Afspraken:
 Zo snel mogelijk verwittigen!
 Ouders melden schriftelijk of via mail af.
Voor alle duidelijkheid:
- van 9 tot en met 21 december: geen Muziekatelier-les voor de derde graad
(instrumentles en groepsmusiceren/begeleidingspraktijk gaan wel door!)
- van 15 tot en met 28 juni: geen Muziekatelier-les voor de derde graad
(instrumentles en groepsmusiceren/begeleidingspraktijk gaan wel door!)
Opgelet: de lessen voor de paasvakantie vallen niet weg!
Vriendelijke groeten,
De leerkrachten MCV 3de graad
Muzarto, academie voor muziek,
woordkunst – drama en dans
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