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Wil jij graag muziek maken?  
 

Als je graag muziek wilt maken ben je bij Crescendo aan het juiste adres.  

Vanaf groep 4/5 kun je bij ons de muzikale basis leren in onze AMV Blokfluitcursus. Gegeven 

op dinsdagen van 18.15 tot 19.00 

NIEUW VANAF KOMEND SCHOOLJAAR: 
Twee leerorkesten.  
De Blaasfabriek voor blaasinstrumenten. 
De Timmerfabriek voor slagwerk.  
Dit is voor kinderen vanaf groep 5/6/7. Muzikale voorkennis is niet nodig. 
 

Natuurlijk blijft het ook gewoon mogelijk om via Crescendo individuele 

lessen te volgen bij het Segnocollectief. 

Muziekles bij 
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Kom jij in ons orkest spelen? 

Blaasfabriek - Timmerfabriek 
 

In onze leerorkesten krijg je de ene week les op je instrument 
in een kleine groep. 
De andere we krijg je samenspel. Dat betekent dus dat je 
vanaf het begin om de week  in een orkest speelt. 
In de Blaasfabriek speel je klarinet, trompet of dwarsfluit. 
In de Timmerfabriek speel je zowel trommel als gestemd 
slagwerk. 
Je krijgt van ons een instrument in bruikleen en een lesboek. 

 
De lessen worden gegeven op de vrijdag. 
 
Blaasfabriek van 18.30 tot 19.15 
Timmerfabriek van 19.30 tot 20.15 
 

Voor wie is het? 
Het is voor kinderen vanaf groep 5/6/7 die graag in 

groepsverband muziek willen leren spelen. 

 
Wat gaat het kosten? 
All-in prijs € 25,- per maand voor een heel schooljaar. Dat zijn 
dan 10 maanden. De maanden juli en augustus zijn vrij. 
Dit is inclusief alle lessen en samenspel-lessen, een 
instrument in bruikleen en een lesboek. 

 

Meer info? 
 

OPEN HUIS DINSDAG 11 JULI CRESCENDO 

HAAKSBERGSEWEG 6 
                                                                     

Als je nog niet precies weet wat je wilt gaan spelen kom dan 

naar ons open huis op dinsdag 11 juli van 18.00 tot 19.00 in 

ons muziekcentrum aan de Haaksbergseweg 6 in Neede. 

Je kunt dan proberen welk instrument je wilt gaan spelen. 

We leggen de instrumenten voor je klaar.  

Ook kun je het lesboek al inzien en je leraar/dirigent leren 

kennen. 

Vanaf het begin 

meteen in een 

orkest spelen 

Wil je meer informatie? 

Vraag naar de mogelijkheden 

Erna Zomer 

crescendojeugd@gmail.com 

mailto:crescendojeugd@gmail.com

