Lijkt het jou leuk om muziek te (leren) maken of te dansen bij DWS? Lees in deze flyer alles over de workshops en
lessen die we in 2019-2020 aanbieden.

Muziek (basisschoolleeftijd)
Muziek maken is niet alleen leuk, maar je wordt er ook nog slimmer van. En tegelijk leer je op een leuke manier
samen te werken met andere kinderen.

Ontdekkingsreis door de wereld van muziek. Maak kennis met de verschillende instrumenten, maak samen muziek
en leer noten lezen. Aan het eind van de reis laat je zien en horen wat je allemaal hebt geleerd. Als je het leuk vindt,
kun je daarna een instrument leren spelen.
Groep 3 t/m 6

Woensdagmiddagen 30 okt. t/m 18 dec. 2019 van 14.15-15.00 uur

49,95

Houd je van lekker drummen? Hier leer je ritmes spelen, precies tegelijk of juist door elkaar. Tijdens een afsluitend
optreden op 18 december laat je horen wat je allemaal hebt geleerd.
Groep 5 t/m 8

Woensdagmiddagen 30 okt. t/m 18 dec. 2019 van 17.00-17.45 uur

49,95

Wat is er leuker dan spelen op een trompet, bugel of saxofoon? Maak kennis met alle fanfare-blaasinstrumenten.
Samen met anderen leer je liedjes spelen. Tijdens een afsluitend optreden op 18 december laat je horen wat je
allemaal hebt geleerd.
Groep 5 t/m 8

Woensdagmiddagen 30 okt. t/m 18 dec. 2019 van 13.30-14.15 uur

Dans (basisschoolleeftijd)
Vanaf 6 jaar kun je ook wekelijks lessen volgen voor
twirlen. Alle lessen zijn op woensdagmiddag of -avond
in de Moespot in Achterveld

49,95

Vanaf 9 jaar kun je natuurlijk ook meteen lessen gaan
volgen op bugel, trompet, saxofoon, hoorn, bariton,
trombone, bas of slagwerk. De lessen worden
gegeven op woensdagmiddag- en avond in de
Moespot in Achterveld.

Bij DWS kun je ook dansen. Je leert eerst verschillende technieken en draaien. Daarna leer je dit tegelijk te doen met
leuke danspassen. De dansstijl is een mix van jazz en ballet, op leuke, hippe muziek! Tijdens een afsluitend optreden
op 18 december laat je zien wat je allemaal hebt geleerd.
Groep 1 t/m 8

Woensdagmiddagen 30 okt. t/m 18 dec. 2019 van 14.45-15.30 uur

Aanmelden
Aanmelden voor een van deze activiteiten kan via aanmelden@dwsachterveld.nl.

49,95

Test je talent (16 tot 99 jaar)
Altijd al ervan gedroomd om muziek te maken? Trek de stoute schoenen aan en doe mee met een workshop: een
korte serie lessen op een van de instrumenten van DWS. In vier lessen krijg je al een goed idee of het lukken gaat.
Alle leeftijden zijn welkom!
Trompet, saxofoon, hoorn, bugel, trombone, slagwerk, bedenk het maar. Het is allemaal mogelijk.
Je mag het blaasinstrument in die periode meenemen naar huis om te oefenen.

Deze workshops op de verschillende instrumenten zijn op 4, 11, 18 en 25 maart 2020.
Om de ervaring compleet te maken, oefen je daarna samen met de fanfare of drumband, op 1 en 8 april.
Op 15 april is de generale repetitie, want als klap op de vuurpijl doe je mee met DWS Eropuit op 18 april. Het
thema is die dag Reunion.
Kosten zijn € 49,95.

Was je eerder lid van DWS?
Heb je al eens - als jeugdlid of als volwassene - muziek gemaakt bij DWS?
Dan nodigt DWS jou uit om mee te spelen met DWS Eropuit op 18 april 2020, onder het motto Reunion. Ons doel is
met zoveel mogelijk leden en oud-leden een spetterend concert neer te zetten met aansluitend een feestavond. Dit
wil je toch niet missen?!
Repetities op 1 en 8 april, de generale op 15 april. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Ben je eerder lid geweest, maar het spelen inmiddels wat verleerd? Dan is het ook mogelijk om mee te doen aan de workshop
‘Test je talent’.

Kom eens kijken
Ben je benieuwd naar de sfeer bij DWS? Of kun je al een instrument bespelen? Kom eens kijken op een repetitie op
de woensdagavond. Of speel direct mee! Je bent van harte welkom.

Aanmelden
Aanmelden voor een van deze activiteiten bij aanmelden@dwsachterveld.nl. Hier kun je ook terecht met al je
vragen.

Sponsoren

www.dwsachterveld.nl

