THEATER en MALLEMOLEN BIJ DE MUZENTUIN Cultureel centrum de
Muzentuin trapt het nieuwe jaar af met nieuwe cursussen. Met een groter aanbod kunnen
nog meer kinderen lekker aan de slag met muziek, theater en fotografie.
* Kids Theaterclub voor kinderen v.a. ca. 9 t/m 12 jaar
* De Mallemolen voor groep 3 en 4
Kids Theaterclub.
Maandagmiddag 15 januari start de Kids Theaterclub van de Muzentuin weer. Dat betekent
lekker spelen, verhaaltjes verzinnen en heel veel lol hebben. Ongemerkt krijgen kinderen
meer zelfvertrouwen en lichaamsbewustheid wat bijvoorbeeld bij het houden van een
spreekbeurt op schoolgoed van pas komt. De lessen worden gegeven door Minou Otten,
professioneel theaterdocent. Van 15.30 -17.00 u. De kosten zijn 10 lessen voor 78 euro.
Mallemolen.
Hoe weet je waar je hart ligt? Of hoe ontdek je het talent van je eigen kind? Uitproberen!
Het is heel normaal dat je niet direct weet waar je verder mee wilt. Daarom hebben we de
De Mallemolen ontwikkeld: een carrousel van 20 lessen waarin kinderen kunnen
kennismaken met muziek, theater en fotografie. Kinderen uit groep 3 en 4 gaan in 4 lessen
aan de gang met de basis van muziek, algemene muzikale vorming. Daarna kunnen ze tijdens
16 lessen instrumenten, theater en fotografie uitproberen. Bij ons komen nu al zo'n 120
leerlingen wekelijks naar de muzentuin om te leren spelen op een instrument. Behalve dat
het hartstikke leuk is, tonen steeds meer onderzoeken aan dat zelf muziek maken
ontzettend goed voor je is. Voor je sociale vaardigheden, analytisch denken, empathisch
vermogen, voor discipline en natuurlijk je creativiteit. De Mallemolen draait op
dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.15, vanaf 6 februari. De kosten zijn 20 lessen voor 110 euro.
Kinderen die tijdens De Mallemolen enthousiast zijn geworden, kunnen verder met
fotografieles voor kinderen, of doorstromen naar de Kids Theaterclub en natuurlijk een
instrument leren bespelen!
Meer weten? Bel of mail Monique Kok, coördinator leerlingenzaken 06 – 37469962
info@muzentuin.nl / website: www.muzentuin.nl

