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Kom je ook samen muziek maken?Kom je ook samen muziek maken?Kom je ook samen muziek maken?Kom je ook samen muziek maken?    
    

Hou jij ook zo van muziek?Hou jij ook zo van muziek?Hou jij ook zo van muziek?Hou jij ook zo van muziek?        

Meld je dan nu aan voor Meld je dan nu aan voor Meld je dan nu aan voor Meld je dan nu aan voor dededede cursus  cursus  cursus  cursus     

Samen Muziek Maken!Samen Muziek Maken!Samen Muziek Maken!Samen Muziek Maken!    
    

We gaan op ontdekkingsreis naar een We gaan op ontdekkingsreis naar een We gaan op ontdekkingsreis naar een We gaan op ontdekkingsreis naar een     

hele nieuwe wereld.hele nieuwe wereld.hele nieuwe wereld.hele nieuwe wereld.    

Samen met leeftijdgenootjes ga je zSamen met leeftijdgenootjes ga je zSamen met leeftijdgenootjes ga je zSamen met leeftijdgenootjes ga je zingen, ingen, ingen, ingen,     

spelen op instrumenten &spelen op instrumenten &spelen op instrumenten &spelen op instrumenten & bewegen op mu bewegen op mu bewegen op mu bewegen op muziekziekziekziek. . . .     

Plezier staat voorop!Plezier staat voorop!Plezier staat voorop!Plezier staat voorop!    

    

OP VRIJDAG 13 FEBRUARI van 9.30 tot 10.15 uur OP VRIJDAG 13 FEBRUARI van 9.30 tot 10.15 uur OP VRIJDAG 13 FEBRUARI van 9.30 tot 10.15 uur OP VRIJDAG 13 FEBRUARI van 9.30 tot 10.15 uur     

is er een is er een is er een is er een GRATIS PROEFLES.GRATIS PROEFLES.GRATIS PROEFLES.GRATIS PROEFLES.    

MELD JE AAN MELD JE AAN MELD JE AAN MELD JE AAN via marieke@muziekmetmariek.nl onder via marieke@muziekmetmariek.nl onder via marieke@muziekmetmariek.nl onder via marieke@muziekmetmariek.nl onder 

vermelding van je naam, geboortedatum en vermelding van je naam, geboortedatum en vermelding van je naam, geboortedatum en vermelding van je naam, geboortedatum en 

telefoonnummer.telefoonnummer.telefoonnummer.telefoonnummer.    

    

Op 20 februari start deOp 20 februari start deOp 20 februari start deOp 20 februari start de nieuwe cursus nieuwe cursus nieuwe cursus nieuwe cursus    (= 8 le(= 8 le(= 8 le(= 8 lessen)ssen)ssen)ssen)!!!!    

CCCCheck de website voorheck de website voorheck de website voorheck de website voor meer informatie: meer informatie: meer informatie: meer informatie:    

www.muziekmetmariek.nl www.muziekmetmariek.nl www.muziekmetmariek.nl www.muziekmetmariek.nl     

    
    

Tevens ben Tevens ben Tevens ben Tevens ben ik in te huren voor ik in te huren voor ik in te huren voor ik in te huren voor privéprivéprivéprivélessen lessen lessen lessen     

muziektheorie, solfège &muziektheorie, solfège &muziektheorie, solfège &muziektheorie, solfège & muziekgeschiedenis muziekgeschiedenis muziekgeschiedenis muziekgeschiedenis, , , ,     

ook als je toelating wil doen voor het conservatorium!ook als je toelating wil doen voor het conservatorium!ook als je toelating wil doen voor het conservatorium!ook als je toelating wil doen voor het conservatorium!    

BovendienBovendienBovendienBovendien is een  is een  is een  is een les of les of les of les of cursus bij MUZIcursus bij MUZIcursus bij MUZIcursus bij MUZIEK MET MARIEK EK MET MARIEK EK MET MARIEK EK MET MARIEK een origineel een origineel een origineel een origineel     

kraamcadeaukraamcadeaukraamcadeaukraamcadeau, , , , verjaardagscadeau of een leuke invulling als verjaardagscadeau of een leuke invulling als verjaardagscadeau of een leuke invulling als verjaardagscadeau of een leuke invulling als     

activiteit voor een kinderfeestje.activiteit voor een kinderfeestje.activiteit voor een kinderfeestje.activiteit voor een kinderfeestje.    

Geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten?Geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten?Geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten?Geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten?    

Bel dan naarBel dan naarBel dan naarBel dan naar::::    06 48 27 44 41.06 48 27 44 41.06 48 27 44 41.06 48 27 44 41.    

    


