
SAMEN MUZIEK MAKEN 
  

OP SCHOOL 

 

 

BUGEL, HOORN, TROMPET, TROMBONE,  
SAX OF SLAGWERK 

VOOR LEERLINGEN VAN  
GROEP 5 T/M 8 

 

Wij zorgen voor een instrument 

Je maakt samen muziek 

Les van de dirigent van Crescendo 

8 groepslessen van 45 minuten 

Geen lidmaatschap 
 

Voor slechts 25 euro 
 

Locatie: Jozefschool 

Donderdag 14:30 (na schooltijd) 

Start: 24 mei 

Geïnteresseerd? Mail ons: 

schoolproject@crescendo-muiden.nl 

Wij nemen dan contact met je op. 

WIL JE LIEVER INDIVIDUEEL LES, Z.O.Z. 

 

 

 

 

 

 

Karel Jongerling,  
Dirigent Crescendo 



INDIVIDUELE LESSEN 
 

De meerwaarde van een muziekvereniging ligt natuurlijk in het 

samen muziek maken. Onze leerlingen, jong en oud, laten we 

daarom ook zo snel mogelijk doorstromen naar ons opleidings-

orkest Toetti. 

 

FLEXIBILITEIT IN DE LESSEN 
 

Crescendo biedt flexibiliteit in haar lessen. Dat houdt in dat je 

niet vastzit aan een jaar, maar ook in overleg  lessen voor een 

periode kunt afnemen. Bijvoorbeeld voor twee of zes maanden. 

Dit is ook een mooie manier voor ‘herintreders’ om er weer in te 

komen. Uiteraard worden onze lessen altijd gegeven door pro-

fessionele leerkrachten. Wil je samen lessen met iemand dan 

kijken we ook of dat mogelijk is. 
 

JE BENT NOOIT TE OUD OM TE BEGINNEN 
 

Bij de instrumentale lessen kun je kiezen uit een blaasinstru-

ment of een slaginstrument. Er wordt lesgegeven op de volgen-

de blaasinstrumenten: bugel, trompet, hoorn, trombone, saxo-

foon, bariton of bas. De leerling krijgt het instrument gratis in 

bruikleen, zodat ook thuis geoefend kan worden. De slagwerk 

leerling krijgt voor thuis een oefenpad in bruikleen. 

EEN HOBBY VOOR HET LEVEN….. DUUR? 
 

Muziek maken is een hobby voor het leven, maar is dat dan ook 

duur? Bij Crescendo zit het volgende inbegrepen in het lesgeld: 

 Lessen van 25 minuten (in ons gebouw in Muiden) 

 Les door professionele leerkrachten 

 Een instrument in bruikleen 

 Lidmaatschap van de vereniging 

 Meespelen met ons opleidingsorkest Toetti 

WIJ MAKEN MUZIEK TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN  

Een commerciële muziekschool is per jaar ruim 200 euro duur-

der en daar komt de aanschaf of huur van een instrument nog 

bij. Wij vinden dat iedereen moet leren hoe leuk en goed* mu-

ziek maken is en daarom dragen wij daar ook financieel aan bij.  

KUN JE NIET KIEZEN UIT EEN INSTRUMENT DAN KUN JE HET 
EERST VRIJBLIJVEND PROBEREN VIA PROELFESSEN! 
 
* MUZIEK MAKEN IS LEUK EN BOVENDIEN HEBBEN WETENSCHAPPELIJKE ONDER-
ZOEKEN BEWEZEN DAT HET EEN ZEER POSITIEVE INVLOED HEEFT OP DE INTELLIGENTIE 
EN DE SOCIALE VAARDIGHEDEN VAN KINDEREN.  BRON: WWW.MUZIEKMAAKTSLIM.NL 

Geïnteresseerd? Mail ons op: Info@crescendo-muiden.nl 

 

 

 

 

 

 

 


