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Muziekwereld is voor de kinderen uit groep 3 en 4. Het is een speelse en 
zintuiglijke cursus die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. 
Er is aandacht voor thema’s, liedjes en muziek uit andere culturen. We maken er 
een muzikale wereldreis van. We zingen en spelen op slaginstrumenten. We
luisteren naar muziek en we gaan lekker bewegen. Door mee te doen aan deze
cursus ontwikkelen de kinderen gevoel voor melodie en ritme. 

Start op woensdagmiddag 2/11 | 20 lessen van 35 minuten | Theater Koningshof
Prijs €76,-  |  Meer info en aanmelden via muziekatmaassluis.nl of scan de code.

Voor de kinderen uit groep 1 en 2 is de cursus Muziekland bedoeld. In deze
muzieklessen wordt veel gezongen (nieuwe liedjes geleerd), bewogen op
muziek, op (slag) instrumenten gespeeld, naar muziek geluisterd (met speciale
opdrachten) en muziek gelezen. Het (slag) instrumentarium waarop de
kinderen mogen spelen is heel divers; trommels, schellen-ramen,
ritmestokjes/claves, klankstaven, tafelbellen, boomwhackers, klokkenspelen
en xylofoons. De muzikale werkvormen worden in spelvorm aangeboden. 
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Start op woensdagmiddag 2/11 | 20 lessen van 45 minuten | Theater Koningshof
Prijs €98,- | Meer info en aanmelden via muziekatmaassluis.nl of scan de code.

Speciaal voor de kinderen uit groep 1/2 en 3/4 biedt Muziek@Maassluis de cursus
Muziekland en Muziekwereld  aan. In 20 lessen wordt er op speelse wijze kennis
gemaakt met de grondbeginselen van de muziek. Het gevoel voor maat en ritme wordt
ontwikkeld evenals dat voor gehoor en geheugen. Ritmisch en melodisch slagwerk is
daarbij een hulpmiddel. De creatieve en sociale ontwikkeling wordt op een leuke en
creative  manier gestimuleerd! Je ontvangt een brede algemene muzikale vorming die
een goede start vormt om eventueel verder te gaan met muzieklessen. 

Ben je op zoek naar dé muzikale start voor je kind?


