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Onze docenten zijn professionals, gedreven 

muzikanten die u op een deskundige en prettige 

manier begeleiden bij individuele lessen en korte 

cursussen. Ze stellen daarbij uw muzikale talent en 

persoonlijke stijl centraal. De lessen vinden plaats op 

onze vestigingen in Doetinchem, ’s-Heerenberg en Ulft 

en op diverse locaties in de regio

Uitgebreide informatie over aanmelding, prijzen, 

lestijden en algemene voorwaarden leest u op 

www.muziekschooloostgelderland.nl. 

Geraakt worden door muziek. Meestal komt dat 
op onverwachte momenten en blijven melodie 
en moment nog lang in de herinnering. Hoe mooi 
is het als u zelf zingt, danst of een instrument 
bespeelt en anderen zo’n moment kunt bezorgen! 
Wilt u uw muzikale talent ontdekken of juist 
verder ontwikkelen? En daar plezier aan beleven? 
Dan biedt de Muziekschool u in een inspirerende 
omgeving een keur aan lessen. 

U kunt kiezen uit:

• het bespelen van bijna alle denkbare instrumenten 

in allerlei stijlen;

• zingen in verschillende stijlen, zoals pop en jazz, 

musical, klassieke muziek, opera en operette;

• dans.
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Het voordeel van les nemen op de 
Muziekschool is dat u er - naast de 
individuele les - ook volop samen kunt 
zingen en musiceren. Er zijn tal van 
mogelijkheden. 

Zo is er bijvoorbeeld een klarinet- en dwars-

fluitensemble, een ensemble Ierse muziek, 

een vrouwenensemble en een kamerorkest. 

Ook zijn er bands die popmuziek van vroeger 

spelen, goud van oud en andere hits. Daarnaast 

zijn er projectorkesten of -ensembles. Speelt u 

samen, dan wordt u in de gelegenheid gesteld 

om op diverse locaties op te treden. 

Tijdens optredens kunt u ook ervaren 

waar andere muziekschoolleerlingen 

zoal mee bezig zijn. Een bijzondere 

gebeurtenis is elk schooljaar de fees-

telijke eindmanifestatie. Voor Doetin-

chem in schouwburg Amphion en de 

binnenstad, voor de Oude IJsselstreek 

in de DRU Cultuurfabriek en voor Mont-

ferland op steeds een andere locatie, 

onder meer op Huis Bergh.

Kijk voor samenspel 

ook op www.muziek-

schooloostgelderland.nl 

of vraag na de zomer-

vakantie 2014 naar de 

folder ‘Samenspel’.
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stemvorming en 
stemscholing

Zingt u bij een koor en heeft 
u altijd al graag uw stem nog 
beter willen scholen? Of heeft u 
geen zangervaring, maar wilt u 
de mogelijkheden van uw stem 
ontdekken en ontwikkelen? 

In deze cursus leert u uw zang- 

stem verbeteren, zodat u ontspan- 

nen kunt zingen. Dit verhoogt de 

kwaliteit van uw stem en dat zorgt 

er weer voor dat het plezier in zingen groter wordt. In 

de cursus besteden we aandacht aan diverse facetten, 

zoals ademtechniek, articulatie en resonans. 

De cursus bestaat uit 10 lessen en wordt op woens-

dagavond in Doetinchem gegeven. De groep bestaat 

uit circa 10 deelnemers. Bij voldoende aanmelding kan 

de cursus ook gegeven 

worden op de andere 

locaties van de Muziek-

school.

villamusica 
klassieke zang

*Zie ook www.cantoclassico.nl

do
ce

nt stemvorming en 
stemscholing
Anna Marie Krijgsman

zang: pop en jazz
Wim Gertsen

Nathaly Masclé

Nicoline Post

zang: klassiek
Anna Marie Krijgsman  

Heeft u vroeger veel gezongen en 
wilt u uw stem weer laten klinken? 
Doe dan mee met VillaMusica Klas-
sieke Zang. 

Naast 4 individuele lessen zijn er 6 

ensemble repetities. Hierin kunt u met 

pianobegeleiding samen met mede-

cursisten opera- en/of operettemuziek 

zingen in duet, terzet of kwartet. Als 

u wilt, volgt er een optreden bij Villa 

Ruimzicht in Doetinchem.

De muziekschool geeft 
me een podium

Vanaf mijn kinderjaren zong ik in allerlei koren. Maar 

toen ik op mijn 21ste op de Muziekschool zangles 

nam, kwam de ommekeer: ik begreep hoe zingen echt 

werkt, hoe ik als sopraan kan floreren! Want in de 

lessen leerde ik intens ervaren dat niet alleen je stem, 

maar het hele lichaam je instrument is. En dat je stem 

ook reageert op je welbevinden.

Nu heb ik zeven jaar les. De kracht van de lessen is 

de combinatie van techniek, muziekinterpretatie en 

presentatie. Mijn ervaren docent gaat daarbij steeds 

uit van mijn mogelijkheden. Ze daagt uit, inspireert, 

denkt niet in hokjes, overlegt met me en laat me zin-

gen wat ik fijn vind en waar ik goed in ben. 

Elke week ga ik met plezier naar de les. De sfeer is er 

ongedwongen. De benadering is met veel aandacht 

voor je persoon. Ik ben er nooit bang om fouten te 

maken. 

Hiernaast ben ik ongelooflijk blij met de Muziekschool. 

Want die geeft je de gelegenheid om met anderen sa-

men te zingen, in een duet of ensemble bijvoorbeeld. 

Je kunt er kiezen uit een breed aanbod en er is altijd 

oefenruimte met een vleugel. Ben je er klaar voor, 

dan geeft de Muziekschool je een podium. Zo heb ik 

opgetreden bij eindpresentaties en tijdens VillaMusica 

Klassieke Zang bij villa Ruimzicht in Doetinchem. 

Bij Canto Classico*, elke derde vrijdag van de maand 

’s avonds in de Driekoningenkapel in Doetinchem, kan 

ik altijd terecht. Daar komen niet alleen je ouders en 

vrienden luisteren, maar er komt ‘echt publiek’, men-

sen die je niet kennen en die komen omdat ze van 

klassieke muziek houden. Echt gaaf.

Rosanne Hebing, leerling klassieke zang

vanaf 
€ 13.-
per les

vanaf 
€ 21.50

per les
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docenten     & instrumenten       
 
accordeon 

Sonja Veer, Ellen Zijm

basgitaar 

Leo Mongula

blokfluit
Maya Schulten

cello 

Hans Vader, Marion Vanhoecke

contrabas 

Hans Vader

dwarsfluit
Helma Berentsen, Pauline Jansen, 

Miranda Loff, Birgit Sachtleven

elektrische gitaar
Ronald Bekking, 

Raimond Surquin, Joop Wallerbosch

gitaar
Ronald Bekking, Paul Schaake, 

Raimond Surquin, 

Joop Wallerbosch, 

Hans Westerveld

harp
Delphine van der Burgh

hobo
Ira Wunnekink

keyboard/toetsen
Maurits Boegman, 

Joeri Brouwer, Wim Gertsen

klarinet
Carola Booij, Boris Jansen, Jos Kok, 

Jos Peulers, Robert Wijnands

klavecimbel
Wilbert Berendsen

koperblaasinstrumenten
Gerrit Klein Hulze, 

Truus Litjens, Anja Loesink, 

Gerald Roerdinkholder, 

Gido van Schijndel

orgel
Wilbert Berendsen

piano
Hans Erik Dijkstra, Kirsten van Oort, 

Anita Simmes, Ben Simmes, 

Remco Wijnands

piano/zang (combi)

Wim Gertsen*

saxofoon
Carola Booij, Peter Ennen, 

Boris Jansen, Jos Kok, 

Jos Peulers, Robert Wijnands

slagwerk/drums
Colin Janssen, 

Hein de Jong, 

Sander Ponne*

viool / altviool
Cor Vinke, 

Edwin Vredeveldt

elektrische viool
Edwin Vredeveldt

west-Afrikaanse percussie
Mariska Louwe

*Alleen pop en jazz

all about singing 
pop and jazz

Als u houdt van pop en jazz, beter wilt leren zingen 
en tips wilt krijgen voor een optreden, dan is deze 
korte cursus een uitdaging. 

Want aan de orde komen techniek en houding. Daar-

naast schenken we aandacht aan interpretatie, presen-

tatie en microfoontechniek. Omdat u in een groep van 

6 tot 8 personen les heeft, wordt er ook meerstemmig 

gezongen. We sluiten de cursus af met een kleine 

presentatie. 

De 10 lessen van 60 mi-

nuten worden ’s avonds 

in Doetinchem, en bij 

voldoende deelname 

ook in ’s-Heerenberg en 

Ulft, gegeven. 

een instrument 
bespelen

De meeste mensen komen naar de Muziekschool 

om een instrument te leren bespelen. Ze krijgen 

elke week of 1 keer in de 14 dagen les, individu-

eel of in een groep. Ook kunt u de individuele les 

combineren met samenspel. Na aanmelding krijgt 

u een uitnodiging van uw docent voor de eerste 

les. Daarin overlegt u samen wat u precies wilt en 

kunt. Daarna gaat u aan de slag.

do
ce

nt all about singing 
pop and jazz
Nathaly Masclé 

Nicoline Post  

vanaf 
€ 16.-
per les

vanaf 
€ 21.50

per les

 programma 2014-2015 volwassenen 98 muziekschool oost-gelderland



Op mijn 51ste verjaardag kreeg ik als cadeau 

twaalf proeflessen saxofoon, met de hoop om 

tijdens mijn pensioen een fijne hobby te hebben. 

Nou, dat is gelukt. Ik bleef lessen volgen op de 

Muziekschool en heb al veel jaren les van een ech-

te jazzsaxofonist, een docent die me qua muziek 

op het lijf geschreven is. Hij kan mij leren, is mijn 

drive. Jaren is hij bezig geweest om me te leren 

spelen wat er staat. En nu leert hij me te spelen 

wat er niet staat. Ik leer nu dus improviseren, 

een vak apart. Het klinkt fantastisch als het klopt, 

maar als het niet klopt dan klinkt het ook meteen 

niet. Ik wil graag vooruit komen. Als ik les heb, 

eens in de veertien dagen, wil ik kunnen horen 

dat ik gestudeerd heb. Soms komt studeren er niet 

van, dan gaan we tijdens de les gewoon lekker 

spelen. Dat is het leukst eigenlijk, lekker samen 

plezier hebben in spelen. Daarom zit ik op de 

Muziekschool ook in een bandje. Optreden, zoals 

onlangs in de DRU Cultuurfabriek in Ulft, is niet 

echt een must, maar het is wel een leuke ervaring. 

Omdat ik nu bezig ben met improviseren, kon ik 

samen met de schoonvader van mijn dochter op 

haar bruiloft een eigen compositie voor piano en 

sax uitvoeren: ‘The papa blues.’ Dat had niemand 

verwacht. Muziek is voor mij heel erg belangrijk, 

want tijdens het spel heb je geen tijd om met 

andere dingen bezig te zijn. Je zit dan helemaal in 

de muziek, bent verder alles kwijt. Dan kan ik ook 

enorm genieten van de klank van mijn Selmer, 

een heel mooie tenorsax. Nee, na vijftien jaar les 

is stoppen geen optie. Ik wil lekker blijven spelen 

en daarvoor heb ik mijn docent nodig.  

Henk van Weeghel, leerling saxofoon

villamusica

Heeft u vroeger een 
muziekinstrument 
bespeeld? 

Wellicht komt u dit 

gevoel dan bekend 

voor: elke keer als u 

het instrument ziet 

waarop u vroeger 

speelde, krijgt u een 

soort van heimwee. 

En u krijgt wat tegenstrijdige gedachten: zal ik het 

instrument laten of zal ik toch weer eens … Welnu, u 

hoeft niet meer te twijfelen. Wij bieden u een unieke 

kans. 

Het cursuspakket bestaat uit 4 individuele lessen en 6 

ensemble repetities. In de individuele lessen gaan we 

in op uw mogelijkheden. Ook bij de ensembles, die zo 

evenwichtig mogelijk worden samengesteld, houden 

we rekening met uw ontwikkeling en voorkeur. 

Als u wilt, volgt er een 

optreden bij Villa Ruimzicht 

in Doetinchem.

VillaMusica repeteert in 

Doetinchem. Dag en tijd 

worden in overleg vastge-

steld. De grootte van de 

groep is afhankelijk van de 

aanmeldingen.

Mijn docent is mijn drive

Villa Musica is er 
voor volwassenen 
die vroeger al eens 
een instrument be-
speelden en nu de 
draad weer willen 

oppakken. vanaf 
€ 17.-
per les
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kennismaking met 
de piano
Kent u dat gevoel? Thuis een piano hebben en er 
graag op willen spelen, maar niet weten hoe? Of 
wilt u een lang gekoesterde wens in vervulling 
laten gaan? 

Kom dan naar deze kennismakingscursus, waarbij u 

aan het eind verschillende bekende en minder beken-

de stukken kunt spelen!

U ontdekt in 12 praktijklessen van 50 minuten, samen 

met 3 andere cursisten, de mogelijkheden van een 

piano. Naast eenvoudige popsongs, blues en kin-

derliedjes leert u hoe u de piano gebruikt als bege-

leidingsinstrument. Op een speelse manier komen 

de beginselen van het pianospel aan de orde, zoals 

houding, aanslag, akkoorden, eenvoudig samenspel en 

elementair notenschrift. 

Hiervoor krijgt u een speciale werkmap. 

Tijdens deze cursus informeren de docenten u ook over 

de mogelijkheden om uw pianospel verder te ontwik-

kelen.

De cursus wordt gege-

ven op diverse avonden 

en bij voldoende aan-

meldingen ook 

’s morgens in 

Doetinchem, 

’s-Heerenberg en Ulft. 

 

west-afrikaanse 
percussie
Wilt u zichzelf verliezen in ritmes en ondergedom-
peld worden in de taal van djembés? Dan bent u bij 
deze cursus op de juiste plek. 

U leert er omgaan met de popu-

laire handtrommels die oorspron-

kelijk uit West-Afrika komen. 

Omdat ze geluid kunnen maken 

dat kilometers ver te horen is, 

werden ze vroeger gebruikt om 

snel met omliggende dorpen te 

communiceren. 

In deze cursus leert u, op trom-

mels die op school aanwezig 

zijn, traditionele ritmes op het gehoor te trommelen 

en u leert luisteren en reageren op een solist. Het 

djembéspel ondersteunen we met dunduns, dat zijn 

bastrommels die met stokken worden bespeeld. Daar-

door klinkt het geluid authentiek. In de cursus leert u 

ook notenschrift en zingt u Afrikaanse liedjes. 

De 12 lessen van 

60 minuten worden 

op donderdag (of 

in overleg op een 

andere dag) gegeven 

in Doetinchem. Uw 

groep bestaat uit 

maximaal 6 

personen. 

primamusica

Zou u heel graag een instrument willen bespelen, 
maar is dat er – door wat voor reden dan ook – 
nooit van gekomen? Dan is nu het moment daar.

Want voor degene die nog nooit op zijn/haar 

instrument is begonnen, hebben we een uniek 

kennismakingspakket samengesteld. U krijgt nu de 

gelegenheid het instrument van uw dromen 4 weken 

lang uit te proberen. 

De Muziekschool zorgt hierbij voor het 

instrument en u krijgt 4 lessen. 

Kiest u voor dwarsfluit, klarinet, saxofoon, 

trompet, accordeon, viool, cello of gitaar? 

Dan krijgt u het instrument in bruikleen. 

Kiest u voor piano of harp? 

Dan bieden wij u de gelegenheid te komen 

oefenen op onze locatie. 

Vraag voor overige instrumenten naar de 

mogelijkheden. 

Lesdag en –tijd worden 

in overleg vastgesteld.

 

liedbegeleiding

Wat is er leuker dan lied-
jes begeleiden op gitaar? 

In het begin kunt u van de 

eerste eenvoudige begelei-

ding al heel erg genieten. 

In deze cursus leert u in 12 

lessen op een ontspannen 

manier spelen met akkoor-

den en eenvoudige slag-

ritmes. Ook solo zingen en meerstemmig zingen 

komen aan bod, evenals het omzetten van liedjes 

in een andere toonsoort. Daarbij werkt u vooral 

op het gehoor - dus zonder notenschrift - aan 

liedjes uit verschillende muziekstijlen, zoals pop, 

folk en luisterliedjes. U moet wel uw eigen gitaar 

meenemen.

Wilt u een gitaar aanschaffen? Dan kan dat in over-

leg met de docent.

De cursus wordt aan 3 tot 5 personen op diverse 

avonden en bij 

voldoende be-

langstelling ook 

’s morgens ge-

geven in Doe-

tinchem, Ulft en 

’s-Heerenberg. 

docen
t

Ronald Bekking

Raimond Surquin 

Hans Westerveld

  

do
ce

nt Hans Erik Dijkstra 

Kirsten van Oort 

Anita Simmes 

Remco Wijnands  

docen
t

Mariska Louwe 

  

vanaf 
€ 16.50

per les

vanaf 
€ 20.-
per les

vanaf 
€ 20.-
per les

cursus
prijs

€ 100.-
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opleiding hafamondharmonica en 
bluesharmonica

Op 14 maart 1912 stopte de 
91-jarige jazzmusicus Toots 
Thielemans met optredens. 
Hij gaf de mondharmonica 
wereldwijd bekendheid. 

Misschien een idee uw mond-

harmonica weer eens uit de la te 

halen en mee te doen met onze 

oriëntatiecursus? Tijdens de cursus 

leert u eenvoudige liedjes en liedpatronen spelen. U 

hoeft hiervoor geen noten te kunnen lezen.

Als deze cursus plezier heeft gebracht , kunt u verder 

gaan met de cursus bluesharmonica. Daarin maakt u 

kennis met de basistechnieken en speelwijzen van dit 

instrument en u leert over de opbouw van de blues-

muziek. Aan het eind van de cursus kunt u meespelen 

op standaard bluesmuziek. 

Beide cursussen bestaan 

uit 10 lessen van 60 

minuten en worden 

in een groep van 

maximaal 6 personen in 

Doetinchem gegeven. 

Dag en tijd worden in 

overleg vastgesteld. 

trekharmonica

Bent u gefascineerd door de klank van de trek-
harmonica, of zoals we in onze streek zeggen de 
monica? 

En wilt u weten of het bespelen ervan echt iets voor u 

is? Dan is deze cursus een ideale gelegenheid om hier 

achter te komen. 

In de 6 lessen van 60 minuten speelt u op een 2-rijer 

in C/F. U hoeft niet in het bezit te zijn van een in-

strument, u kunt ook een monica huren. Informatie 

hierover verkrijgbaar 

bij de muziekschool

De cursus wordt in 

Doetinchem gegeven.

docent

Hans Westervelddo
ce

nt   Bert Kock  

Bent u (aspirant) lid van een harmonie- of fan-
fareorkest, een drum- of brassband, dan kunt 
u de opleiding Hafa volgen. 

Dit is een geliefde opleiding, die op dit moment 

wel door zo’n 450 leerlingen van circa 50 orkesten 

uit de regio van de Muziekschool wordt gevolgd. 

De lessen worden op alle vestigingen van de Mu-

ziekschool gegeven, maar ook bij de verenigingen 

zelf. Dat laatste is het geval als er zich voldoende 

leerlingen aanmelden van één vereniging voor 

één bepaald instrument. 

Zo worden er bijvoorbeeld slagwerklessen ge-

geven in Beek, Gaanderen en Wehl, klarinet- en 

saxofoonlessen in Kilder, Wehl, Vorden, Dinxperlo 

en Megchelen. En dwarsfluitlessen in Vorden. Op 

diverse plaatsen worden ook koperlessen gege-

ven. 

vanaf 
€ 17.-
per les

vanaf 
€ 19.50

per les
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vanaf 
€ 13.50

per les*

* afhankelijk van niveau en subsidiebeleid gemeente
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muzieknotatie met de computer 
musescore

 

examens 
Naast de opleiding Hafa kunt u binnen de afdeling 
klassieke muziek examen doen op: dwarsfluit, 
hobo, bariton/euphonium, bastuba, klarinet, saxo-
foon, blokfluit, harp, gitaar, trompet, hoorn, trom-
bone, viool, cello, piano, kerkorgel en slagwerk. 

Als u examen wilt doen, 

overlegt u eerst met 

uw docent. Die stelt 

vast of u het gewenste 

muzikale niveau voor A, 

B, C of D heeft bereikt. 

Het examen bestaat uit 

een theoretisch en een 

praktisch deel. 

    

verhuur van 
instrumenten
Als beginnende leerling kunt u een instrument van 
de Muziekschool huren. Dat is een goed instru-
ment, waarop het fijn spelen is. 

Op de website kunt u lezen over welke instrumenten 

het gaat en wat de prijzen en de voorwaarden zijn. 

U kunt natuurlijk ook zelf een instrument aanschaffen.

 

dans 35+

    

do
ce

nt
en Kirsten van Oort, 

Birgit Sachtleven, 

Gido van Schijndel

do
ce

n
t Jos Peulers

Wilt u graag bladmuziek bewerken of op een 
fijne manier arrangementen maken? Dan is 
deze cursus een aanrader, want we leren u 
werken met het muzieknotatieprogramma 
MuseScore. 

Met dit programma kunt u op een gebruiksvrien-

delijke en eenvoudige manier bladmuziek invoe-

ren op de computer. Als de muziek is ingevoerd, 

kunt u het gemakkelijk voor elk instrument be-

werken en printen. Ook kunt u met dit programma 

heel goed arrangementen maken. 

Voor deze cursus moet u wel kunnen omgaan 

met de computer en basiskennis hebben van het 

notenschrift. 

Dans is bij uitstek het middel om op een 
kunstzinnige manier door middel van het 
hele lichaam uitdrukking te geven aan 
muziek. 

De lessen 35+ zijn zowel voor gevorderde 

dansers als voor beginners. Ze zijn uitste-

kend geschikt voor de bewustwording van 

de lichaamshouding, het sterk maken van de 

spieren en het leren bewegen in een ruimte. 

Daarnaast leert u zich presenteren. 

Bij deze cursus worden er geen moeilijke 

hoogstandjes gevraagd, maar wordt er lekker 

gedanst in een ontspannen sfeer. Om buik- en 

rugspieren te trainen worden er ook grondoe-

feningen gedaan. De lessen worden wekelijks 

in ’s-Heerenberg gegeven op donderdagavond 

en duren 60 minuten. 

De cursus wordt in 

Doetinchem gegeven aan 4 

tot 6 personen en bestaat 

uit 4 lessen van 60 minuten. 

Lesdag en tijd worden in 

overleg gepland. Tijdens de 

lessen brengt u uw eigen 

laptop mee. 

docen
t

Cindy Leyenaar

vanaf 
€ 11.-
per les

vanaf 
€ 4.50

per les*

vanaf 
€ 17.-
per les

* inclusief examen
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dreumesdans peuterdansmuziek voor baby’s

Zingen, spelen en dansen voor uw kindje 

Deze cursus is een muzikaal feestje voor vaders, 

moeders en verzorgers met hun baby’s. Want voor uw 

kindje leert u in de lessen eenvoudige liedjes. Ook 

experimenteert u met geluid door middel van ritme-

instrumenten als belletjes en maakt u met uw kindje 

gebaren en bewegingen. Zo heeft u samen plezier in 

muziek maken en wordt de muzikale band tussen u en 

uw kindje versterkt. 

Na 35 tot 40 minuten muziek maken, praten we na in 

de foyer van de Muziekschool bij een kopje thee of 

koffie. 

De cursus bestaat uit 12 lessen en wordt in Doetin-

chem gegeven op woensdagmorgen. De groep bestaat 

uit 6 tot 8 baby’s van 

9 maanden tot 1,5 jaar 

met vader, moeder of 

verzorger. Bij voldoende 

aanmeldingen is de 

cursus ook in Ulft en 

’s-Heerenberg. 

muziek met peuters

Hallo, hallo, hallo, 
ik ben Stampertje. 
Hallo, hallo, hallo, 
en wie ben jij?

Zo begint de les van 

Muziek met peuters. 

Stampertje, een 

speelgoedbeest, 

stelt zich voor en 

vervolgens wordt elke 

peuter welkom geheten. 

Erna worden er door de 

docent allerlei peuter-

liedjes en versjes met 

bijbehorende spelletjes 

aangeboden. Die zijn niet 

alleen goed voor de mu-

zikale ontwikkeling, maar 

ook voor de ontwikkeling 

van de motoriek en voor 

de taalontwikkeling van 

de peuter. En niet te 

vergeten, natuurlijk ook 

voor het plezier van u en 

uw peuter. 

Het concept en de docent 

zijn hetzelfde als bij 

Muziek voor baby’s. 

Voor moeder en kind van 2 tot 3 jaar. 

Zodra uw kind kan staan is het een uitdaging 

om deze bijzondere les te volgen. Kinderen 

bewegen, dansen, zingen en spelen graag en 

veel. Tijdens deze les wordt dit aangeboren 

gevoel gestimuleerd met muziek, liedjes, mu-

ziekinstrumentjes en materialen. Samen heb-

ben we plezier en als moeder krijgt u ideeën 

aangereikt. Voor uw kind is het reuze gezellig 

en veilig met mama erbij! 

We dansen elke dinsdagmorgen 30 minuten 

in ‘s-Heerenberg. Het is een groepsles, dus u 

ontmoet er ook andere moeders en kinderen.

Vanaf 3 jaar maakt uw kind de volgende 
stap: dansen zonder mama.

Tijdens Peuterdans dansen we op een speel-

se manier die past bij de natuurlijke behoef-

te van peuters om te bewegen. Spelender-

wijs geven we kinderen plezier in muziek en 

dans en ontwikkelen we pril talent.

De lessen zijn op maandag- en donder-

dagmiddag in ’s-Heerenberg en duren 45 

minuten. Kleding: roze balletpakje (katoen/ 

lycra) met of zonder roze rokje, roze ballet-

maillot/panty en roze balletschoentjes. 

docen
t

Cindy Leyenaar

do
ce

nt Wilma Strijbos

Moeders en vaders:
Een moment om 
samen met mijn 
kindje iets te doen. 
Ontspannend. 
Die 1 op 1 aandacht 
voor mijn zoontje. 
Een verademing.
Mijn dochtertje her-
kent liedjes van de 
cursus op de radio. 
Dan steekt ze haar 
vingertje op.
Samen plezier maken 
is het belangrijkste.
Lekker zingen, 
heerlijk.

vanaf 
€ 4.-

per les*

vanaf 
€ 3.50

per les
* inclusief koffie
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•	Stemmen,	onderhoud	en	reparatie
•	Transport,	verhuur	en	opslag
•	Dealer	van	FEURICH	Piano’s	en	vleugels:	
	 	topkwaliteit	voor	een	ongelofelijke	prijs!
•	Verkoop	occasions	met	garantie

Tel. 0314 34 60 73 / 06 221 87 427

p i a n o s e r v i c e

Showroom (alleen op afspraak): 
Varsseveldseweg 130b  Doetinchem  www.ericsloot.nl 

Muziekschool Oost-Gelderland, 
vakkundig begeleid door:

20 muziekschool



meer weten? ga naar 
www.muziekschooloostgelderland.nl
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Van Taal tot TekenenVU Achterhoek en Gruitpoort

www.gruitpoort.nl/lessen



hoofdvestiging Muziekschool Doetinchem

Bizetlaan 1 

7002 LV Doetinchem

telefoon (0314) 34 01 55

fax (0314) 36 18 03

info@muziekschooloostgelderland.nl

vestiging Muziekschool Bergh

Plantsoensingel Zuid 36

7041 ZE ‘s-Heerenberg

telefoon (0314) 66 72 60

fax (0314) 66 71 60

info.bergh@muziekschooloostgelderland.nl

vestiging Muziekschool Oude IJsselstreek

DRU Cultuurfabriek

Hutteweg 24

7071 BV Ulft

telefoon (0314) 34 01 55

info.ulft@muziekschooloostgelderland.nl

volg ons op Facebook en YouTube

WWW.MUZIEKSCHOOLOOSTGELDERLAND.NL

Tekst: Josée G
ruw

el Vorm
geving: Frans H

esselink
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