Muzarto, academie voor muziek, woord en dans
datum
contactpersoon
telefoon
e-mail

23 september 2019
Leen Kerstens, administratief medewerker
03-667 33 79
secretariaatessen@muzarto.be

Aan de leerlingen Muziekatelier 3.1 jongeren Kalmthout

onderwerp

Extra-murosactiviteiten
Geachte ouders
Beste leerling
Voor de cursus Muziekatelier graad 3.1 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 16 november om 10.00u is er een workshop “Podiumpresentatie”.
Deze gaat door in het woordlokaal van Muzarto Kalmthout en wordt gegeven door Martine Van
Gorp, onze leerkracht van de woordafdeling. Deze workshop duurt tot +/- 11.30u
Adres: Heuvel 37, schuin tegenover de Heilig Hart Kerk van Kalmthout Heuvel.
2e activiteit
Op maandag 13 januari 2020 van 18.15u tot 19.30u organiseren wij een workshop Musescore.
Dit is een gratis muzieknotatieprogramma. De leerlingen leren hier mee werken, zodat ze zelf
partijen/partituren kunnen maken. Deze workshop gaat door in Muzarto Essen.
Leerlingen die een eigen laptop hebben mogen deze zeker meebrengen.

Als er een grondige reden is waardoor deelname aan één van deze activiteiten niet mogelijk is,
proberen wij de leerling 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!
Met vriendelijke groeten
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