
Muziekvereniging presenteert: 

Workshops: muziek voor jong(er) en oud(er) 
 

Wat is er mooier dan als trotse ouder in het publiek zitten en luisteren naar het muzikale talent 

van je kind? Nou, zelf ook in het orkest gaan zitten en meedoen.  

En dat kan nu bij Muziekvereniging Prinses Juliana! 

 

In het project ‘Muziek voor Jong(er) en Oud(er)’ krijgen kinderen én ouders de mogelijkheid om 

samen te musiceren. Vijf lessen/repetities onder professionele begeleiding met één gezamenlijk en 

uitermate spannend doel:  

Optreden tijdens het Nieuwjaarsconcert  op zaterdag 15 januari 2022 in Den Boogaard. 

 

Voor wie? 

Deze workshops zijn laagdrempelig, iedereen kan en mag meedoen. Muzikale ervaring is niet nodig, 

maar mag wel.   

Leuk als vader-dochter. Of moeder-zoon. (andersom kan natuurlijk ook      !)  

Wil je liever een oom of tante, opa of oma meenemen? Ook dat kan!  

Leeftijd vanaf 8 jaar.  

 

Hoe werkt het? 

Om naar een concert toe te werken, moet er natuurlijk wel geoefend en gerepeteerd worden. 

Daarvoor worden er door muziekdocenten een 5-tal (groeps)lessen en repetities verzorgd.  

Repetities: 30 november, 7 + 14 + 21 december, 11 januari.  

                   18.30 – 19.30 uur in Den Boogaard.  

Concert:  15 januari 2022, 20.00 uur in Den Boogaard. 

(generale repetitie vooraf, tijd volgt nog)  

De repetities zijn als volgt opgebouwd: eerste halfuur (groeps)les per instrumentgroep. Laatste half 

uur gezamenlijke repetitie. Je zult versteld staan hoe snel je de eerste muziek-skills onder de knie 

hebt, om naar een mooi muzikaal geheel toe te werken.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Welke instrumenten? 

Van koper, tot hout en slagwerk; alle instrumenten kunnen!  

 

koperinstrumenten:                 trompet                    trombone             hoorn                    bariton 

                                                     
Houtinstrumenten:            klarinet                               saxofoon                                    fluit 

                                                         

Slagwerk:     

               

                                                          

 

Je krijgt de (blaas)instrumenten van Muziekvereniging Prinses Juliana in bruikleen en deze mogen 

ook mee naar huis. Zodat er ook thuis geoefend kan worden.   

 

Kosten en inschrijven 

Kosten zijn € 50,- per workshop, per persoon.  

Inschrijven uiterlijk 4 november.  

Stuur een mail naar: secretaris@julianamoergestel.nl 

Dan sturen we je een officieel aanmeldformulier.  

(Bij 8 deelnemers gaat de workshops door)  
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