
Speel jij straks 

ook in een echte 

band?

1x per week  
tijdens de tussen-
schoolse opvang

Voor maar  
€1,- per week
30 weken lang

Voor meer informatie, ga naar:  
www.muziekverenigingstlambertus.nl

 SchoolbandGemonde



Speel jij straks ook in een echte band?!!!
Geef je op voor de schoolband van St. Lambertus

Ben jij ook zo benieuwd hoe het geluid uit een bugel, trompet, saxo-
foon, bariton, hoorn of schuiftrombone komt? Of wat je allemaal met 
een trom kunt?

Lijkt het jou ook zo leuk om na een aantal weken al een echt liedje te 
kunnen spelen op een instrument? En wat dacht je van je vrienden 
en vriendinnen…hoe leuk zou het zijn als jullie dat met zijn allen 
kunnen. Ieder op zijn eigen instrument. Meld je dan nu aan voor de 
schoolband St. Lambertus!

Je krijgt 30 weken les van een professionele docent.

Lessen zijn 1x per week op maandag tijdens de tussenschoolse op-
vang van 12:15 tot 13:00. Iedereen krijgt tegelijk les dus dat betekent 
ook een hoop gezelligheid! Je krijgt een instrument in bruikleen van 
muziekvereniging Sint-Lambertus. Dit alles kost maar € 1,- per week!!

Na 30 weken kun je al best veel! Als je muziek maken echt leuk vindt, 
mag je volgend schooljaar doorstromen naar de blazersband. Deze 
zal plaatsvinden op maandagavond van 18:30 tot 19:15 in de Schuif. 
Je bent dan ook lid van de  muziekvereniging en dat kost je helemaal 
niks! Je mag dan ook nog steeds het instrument in bruikleen houden. 
Wel wordt er van je verwacht dat wanneer je in de blazersband komt, 
je op les gaat bij muziekschool Médèz. Dit kost je dan nog geen € 10,- 
per week

Ben jij er klaar voor of twijfel je nog? Kom dan op 17 september tus-
sen 13:45 en 14.30 naar school waar wij je alle informatie kunnen 
geven en antwoord kunnen geven op jouw vragen. Ook kun je dan 
alvast kijken welk instrument jou leuk lijkt.

Wil je meteen inschrijven of heb je nog vragen, mail of bel dan naar 
Schoolband20172018@gmail.com / 073-5515989


