Startersspektakel
LEER MUZIEK EN MAAK THEATER
Geef je op voor het Startersspektakel!
Voor kinderen vanaf groep vijf hebben we het
Startersspektakel. In een groep van maximaal 15
kinderen zet je in 16 weken een heuse
theatervoorstelling in elkaar.
Programma

De eerste weken krijg je muziekles op 3
verschillende instrumenten (3 wk/instrument). De
laatste weken maak je samen met de andere
kinderen een prachtige voorstelling. De
voorstelling voer je uit op een echt podium.
Vorig jaar succes
In de voorstelling van vorig jaar was er een tijdmachine. Suze ontmoette
holbewoners, wilde dieren, vreemde koningen en Adolph Sax. Daarbij
werd muziek gemaakt door de kinderen van het Startersspektakel. Op het
eind was er een polonaise!

youtube.com/jubalvarsseveld

facebook.com/jubalvarsseveld

Leuk nieuw verhaal
Dit jaar komen we met een spectaculair nieuw
verhaal. Wat dat is, blijft nog wel even geheim…
Lijkt het je leuk om te weten te komen wat voor
een leuke muziekinstrumenten er allemaal zijn?
Lijkt het je nog leuker om er ook op te spelen
tijdens een nieuwe, leuke en spannende
voorstelling? Dan is het Startersspektakel wat
voor jou!
Coronaproof
Uiteraard nemen we bij Startersspektakel (en
andere muzieklessen) alle coronaregels in acht.
Kosten en vervolg
Het Startersspektakel kost eenmalig € 100,—.
Heb je ontdekt dat muziek maken helemaal wat
voor jou is? Dan kun je zo doorstromen en
muzieklessen gaan volgen bij Jubal.
Meer informatie en aanmelden
Heb je vragen? Wil je jezelf aanmelden? E-mail
naar leerlingencoordinator@jubalvarsseveld.nl.
Of kijk op www.jubalvarsseveld.nl/muziekles.

Muziekles in Varsseveld op alle niveaus

Jubal verzorgt muziekles in Varsseveld. Dat doen we op alle niveaus: van beginners tot aan het
toelatingsniveau voor het conservatorium. En alles daar tussen in. Voor alle leeftijden.
We verzorgen muziekles op:

• Blaasinstrumenten, zoals fluit, saxofoon, klarinet, baritone, trompet, hoorn en trombone.
• Slagwerk, zoals trommel, drumstel, pauken, tamtam, marimba, xylofoon en klokkenspel.
Zie voor het totaalprogramma www.jubalvarsseveld.nl/muziekles
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