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MUZIEKPARADE 

In de cursus Muziekparade leer je de basiselementen 
van het muziek maken. Ritme, melodie, hard en
zacht, snel en langzaam komen iedere les aan bod.
De cursus is een avontuur in muziek met de
verschillende soorten muziekinstrumenten: blaas-, 
slag-, tokkel- en toetsinstrumenten.
En zingen is natuurlijk ook muziekmaken!
De cursus start ieder halfjaar. Je kunt de cursus vaker 
dan één keer volgen, want er zijn altijd nieuwe
muziekinstrumenten om te ontdekken.
De groep is maximaal 4 kinderen. Je krijgt wekelijks 
het lesmateriaal op papier voor in je map.
Aan het einde van de cursus heb je je
eigen muziekboek!

Schrijf je in voor de

proefles en de cursus!

Parade   Datum    Muziek              Instrumenten  Start
proeflessen	 	 proefles	 		parade	 													parade	 	 	 cursus

‘s- Gravenzande  30 sep    13.30 uur              14.00 uur  7 okt
De Lier   30 sep    13.15 uur              13.45 uur  7 okt
Wateringen  30 sep    16.00 uur              16.30 uur  7 okt

INSTRUMENTENPARADE
Deze cursus is speciaal bedoeld voor kinderen die 
graag een instrument willen kiezen en leren
bespelen, maar nog niet weten welk instrument.
In deze cursus maak je kennis met de basisprincipes 
van de muziek en krijg je de kans om op
verschillende instrumenten te spelen, zoals gitaar, 
harp, viool, blokfluit en keyboard.
Ook de instrumenten van de muziekverenigingen 
komen aan bod, zoals trompet, saxofoon of klarinet. 
Er komen regelmatig gastdocenten om een speciaal 
muziekinstrument te laten horen en te laten
uitproberen. In de laatste les presenteren de
kinderen aan hun familie en vriendjes wat ze
hebben geleerd en of er een muziekinstrument
van hun keuze is.

Cursussen voor kinderen van 4-11 jaar / 12 lessen 
van 30 minuten voor € 78,00

Inschrijven op de proeflessen gaat via de website. 
De kosten voor een proefles zijn € 5,00

Je kunt altijd een gratis proefles voor een
instrumentale les aanvragen, kijk bij:
www.muziekmeesterswestland/inschrijven



KEYBOARD
STARTER
6-11 jaar

In 12 lessen leer je de basis van muziek maken op
het keyboard in de cursus KeyboardStarter!
Je krijgt les in een groepje en thuis oefen je op piano 
of keyboard. Je speelt mee met MP3tjes en je leert 
liedjes op je gehoor. Aan het einde van de cursus laat 
je aan je vrienden en familie zien wat je geleerd hebt.

DRUM
STARTER
7-11 jaar

Wil je ontdekken of drummen en trommelen iets 
voor je is? In oktober start DrumStarter in
Maesemunde. Al het slagwerk, van djembé tot
triangel, en natuurlijk het drumstel, bespeel je in
de cursus. Thuis oefenen op de ritmes hoort erbij.

GITAAR
STARTER
8-11 jaar

Ontdek in 12 lessen spelenderwijs de gitaar in de
cursus GitaarStarter! Met de docent ga je aan de
hand van simpelweg uitproberen en het spelen van 
muzikale spelletjes op zoek naar de noten op de
gitaar. Je leert de basis van het gitaarspelen.
Aan het einde van de cursus mag je aan je familie
en vrienden laten zien wat je geleerd hebt.

Cursussen voor kinderen van 6-11 jaar / 12 lessen 
van 30 minuten voor € 78,00 

Bij DrumStarter, KeyboardStarter, VioolStarter,
CelloStarter én GitaarStarter heb je een instrument 
nodig om thuis te oefenen. Een keyboard of gitaar 
huur je voor de hele cursus, kosten € 20,00. Voor 
slagwerk heb je een practice pad en drumstokken 
nodig, deze kun je huren voor € 10,00. Een viool 
voor de hele cursus kost € 30,00 en de cello kost
€ 40,00 Er is plaats voor maximaal 4 kinderen in
een groep. 

Muzieklessen zijn er bij

Muziekmeesters Westland op

gitaar, piano, harp, viool, cello,

keyboard, blokfluit, dwarsfluit,

saxofoon, trompet, slagwerk,

basgitaar, drums én er is zangles,

theorie en bandcoaching!



Instrumentstarter    Datum    Start
proeflessen	 	 Cursus	 	 	 proefles												Tijd											 cursus

‘s- Gravenzande  GitaarStarter  2 okt             16.00 uur 9 okt
‘s- Gravenzande  KeyboardStarter 24 sep             15.15 uur 1 okt
‘s- Gravenzande  KeyboardStarter 30 sep             14.30 uur 7 okt
‘s- Gravenzande  DrumStarter  28 sep             16.00 uur 5 okt
‘s- Gravenzande  VioolStarter  ntb             ntb  ntb
‘s- Gravenzande  CelloStarter  28 sep             15.30 uur 5 okt
Wateringen  KeyboardStarter 30 sep             17.00 uur 7 okt
Wateringen  GitaarStarter  30 sep             17.30 uur 7 okt
De Lier   KeyboardStarter 30 sep             14.15 uur 7 okt
De Lier   GitaarStarter  30 sep             14.15 uur 7 okt
Kwintsheul  KeyboardStarter 30 sep             16.00 uur 7 okt

Schrijf je in

voor de proefles

en de cursus!

CELLO
STARTER
8-11 jaar

De cello is een strijkinstrument, familie van de viool. 
Bij Muziekmeesters kun je nu in een groepje starten 
met celloles. In 12 weken leer je de basis van muziek 
maken. Na de cursus CelloStarter kan je natuurlijk 
door met celloles, en leer je ook hoe je samen met 
andere kinderen muziek maakt.

VIOOL
STARTER
6-11 jaar

Vioolspelen is heel erg leuk. Je kan alle soorten
muziek op een viool spelen. Samenspelen in
een groepje of zelfs later in een orkest gaan
spelen is met viool superleuk. Bij VioolStarter
kun je beginnen en ontdekken of de viool jouw
instrument gaat worden.

NIEUW!



THEORIE & SOLFÈGE
12 lessen van 90 minuten

Voor leerlingen van Muziekmeesters Westland en 
voor externe muziekleerlingen starten op
28 september 2020 de cursussen Theorie & Solfège. 
Het is mogelijk deze op A en B niveau te volgen,
gericht op de muziekdiploma’s  A en B.  Aan niveau 
A kan iedereen meedoen die 3 of meer jaar les heeft 
op een instrument. Voor niveau B doe je eerst een 
intake op de muziekschool.

ROZENPARK-
FESTIVALORKEST

Het Rozenpark Festival orkest is een
laagdrempelig muziekproject met groepslessen op 
verschillende muziekinstrumenten en gezamenlijke 
repetities voor een concert. Kinderen van 6 tot 13 
jaar, die niet zo gemakkelijk met muziekles in
aanraking komen, kunnen hierin met een instrument 
starten. In april 2020 is het project niet doorgegaan 
en het start nu op in oktober 2020 met als eind-
presentatie het Kerstconcert in de muziekschool.
Kom je in aanmerking en wil je meedoen?
Neem contact op, we helpen je graag!
info@muziekmeesterswestland.nl

Schrijf je in op de

introductie les

Theorie	&	Solfège	 Introductie	les	 										Start	cursus										Examen	theorie	 								Examen	praktijk

‘s- Gravenzande  Ma 21 sep           Ma 28 sep             18 jan 2021         5 jun 2021
   17.30-19.00 uur           Tijden ntb              Tijden ntb         Tijden ntb

Aan het einde van de cursus kun je een theorie-
certificaat halen. Met dit certificaat kun je
praktijkexamen doen. Dit vindt plaats in juni 2021. 
Bij goed resultaat behaal je een muziekdiploma. 
Deze examenroute is in 2019 nieuw opgezet bij
Muziekmeesters Westland. De Theorie & Solfège
lessen kun je altijd volgen, ongeacht of je van plan 
bent diploma’s te halen. Op 7 november zijn er
praktijk proefexamens.

Ben je benieuwd of het iets voor je is?
Kom naar de introductie les en/of geef je op voor 
het proefexamen.

CONCERTEN EN PROJECTEN

De leerlingen van Muziekmeesters Westland
treden regelmatig op. Er zijn voorspeelavonden
en samenspel projecten. In juni 2020 hebben we
de eerste ervaringen met het streamen van een
concert opgedaan. Het resultaat staat op
www.muziekmeestersonline.nl
Live in de zaal zitten, of online meekijken, iedereen 
kan de presentaties en concerten meebeleven.

Voor het laatste nieuws over onze evenementen
volg ons op:
          facebook.com/muziekmeesters

          @muziekmeesters

          muziekmeesterswestland


