Wat

Start datum

Dag en tijd

Contributie Organisator

Bereikbaar/aanmelde
n

Spelen met 14 sept, muziek Donderdag 14.30 In blokjes Muziekopmaat, info@muziek-op-maat.nl
muziek
lokaal Lanteerne – 15.15 uur
van 7
Leon van Mook Website:
4-6 jaar
lessen: €70.
www.muziek-op-maat.nl
Lessen gaan
ism Ansjepansje Muziek
hele jaar
incl liedjesmap en
door, steeds
lesmateriaal
opnieuw
opgeven
Muziek14 sept, muziek Donderdag,
Cursus
MuziekopMaat info@muziek-op-maat.nl
oriëntatie lokaal Lanteerne 15.30 – 16.15 uur €150, excl Leon van Mook Website:
7-9 jaar
huur
www.muziek-op-maat.nl
melodica
(€18).
Blokfluitles 4 sept
Maandagmiddag. €25 p/m (bij Helena
hellen.visschers@gmail.
Vanaf 6 jaar
Exacte tijden te minimaal 3 Visschers
com
bevragen bij
kinderen)
T: 06 5577 3080
Helena Visschers
Aanmelden voor 2
september
Keyboardles 4 sept
Maandagmiddag. €27,50 p/m Helena
hellen.visschers@gmail.
Vanaf 8 jaar muziek lokaal
Exacte tijden te (bij
Visschers
com
Lanteerne
bevragen bij
minimaal 3
T: 06 5577 3080
Helena Visschers kinderen)
Aanmelden voor 2
september
Judo
Eerste (proef)les Donderdag
€21 pm
Judo Centre
info@tomoda.nl
4 en 5 jaar 31 aug
15.00-16.00 uur + € 15
Tomoda
www.tomoda.nl
gymzaal
eenmalig
Maurice Orth bekend met stg Leergeld
inschrijfgeld
Judo
Eerste (proef)les Donderdag
€21 pm
Judo Centre
info@tomoda.nl
6 en 7 jaar 31 aug
16.00-17.00 uur + € 15
Tomoda
www.tomoda.nl
gymzaal
eenmalig
Maurice Orth bekend met stg Leergeld
inschrijfgeld
Judo
Eerste (proef)les Donderdag
€21 pm
Judo Centre
info@tomoda.nl
8 en 9 jaar 31 aug
17.00-18.00 uur + € 15
Tomoda
www.tomoda.nl
gymzaal
eenmalig
Maurice Orth bekend met stg Leergeld
inschrijfgeld
Judo
Eerste (proef)les Donderdag
€21 pm
Judo Centre
info@tomoda.nl
10 - 13 jaar 31 aug
18.00-19.00 uur + € 15
Tomoda
www.tomoda.nl
gymzaal
eenmalig
Maurice Orth bekend met stg Leergeld
inschrijfgeld
Werken
Start eerste les Donderdag:
Kosten per Marie-Louise marielouisefransen@h
otmail.com
met Textiel donderdag 7
inloop vanaf
les €7; per Fransen
Vanaf 8 jaar sept. De eerste 14.15 uur, start half jaar €
tel. 024-3777587
vrijdagles is op 8 les 14.45. Eindigt 135, per jaar
of 0641462070.
september.
om 16.00 uur.
€260. Incl
Lessen zijn in het Tweede les:
alle
atelier, F.
donderdag van materialen.
Nightingalestraat 16.00 –17.45
16
uur. Ook op
vrijdag: 15.15 –
17.00 uur
Blind Typen Start: dinsdag 16 15.00 – 16.00 uur €150
Femke van den femke@bisontekst.nl of
Gr (6), 7 en januari 2018
Incl. BTW en Berg, GiGa Kids gigakids.nijmegen@gmai
8
Op de Lanteerne,
examen
l.com
ruimte wordt
nader bekend
tel: 06 5377 8752
gemaakt

Muziek op Maat op donderdag in de Lanteerne
Spelen met muziek
Muziekoriëntatie voor kinderen in groep 1 en 2, van 4 tot 6 jaar. We werken in kleine groepen.
De basis van het muziek maken staat centraal: Plezier! We gaan liedjes zingen en bewegen op
muziek. Ook maat en ritme komt aan bod o.a. door het gebruik van orff- en percussieinstrumenten.
Deze kleutercursus doen we In samenwerking met Ansjepansje muziek.

Muzikale Oriëntatiecursus
In deze cursus zijn kinderen uit groep 3, 4 en 5 welkom. De kinderen gaan op allerlei instrumenten
liedjes spelen en begeleiden. Leren luisteren en samenspelen is essentieel. Ook leren zij de
toonladder van C, zowel noteren als spelen. Door de kleine groepsgrootte (maximaal 8 kinderen)
krijgen alle kinderen extra aandacht. Instrumenten waarop gespeeld gaat worden zijn drumstel piano - cymbaal - basgitaar - melodica - psalter - blokfluit - ukelele - metallofoon. Deze cursus
vormt een stevige basis voor de verdere muzikale ontwikkeling van uw kind.
Bij voldoende deelname plannen we een 2e groep Muzikale Oriëntatie: 16.30 - 17.15 uur

Patrijsstraat 39 6542 TL Nijmegen, tel. 06 281 981 96
info@muziek-op-maat.nl www.muziek-op-maat.nl

Helena Visschers ‘Muziek op Maandag’
BLOKFLUITLES
De blokfluit is een vrolijk instrument waar je veel mee kunt. Daarnaast geeft het een goede en
degelijke basis om later misschien een ander instrument te gaan bespelen. Voor enthousiaste
kinderen vanaf 6 jaar start er vanaf september een nieuwe blokfluitgroep.
Op een speelse en aantrekkelijke manier leren de kinderen noten lezen en liedjes spelen. Er wordt
een lesmethode gebruikt met cd-begeleiding zodat het voor de kinderen leerzaam én leuk is om
thuis te oefenen. Aan het eind van het jaar vindt er een feestelijke uitvoering plaats. Naast het
blokfluitspel wordt er ook regelmatig aan ritmische vorming gedaan door o.a. te spelen op ritmeinstrumenten. De les wordt in een kleine groep gegeven.
KEYBOARDLES
Is het de droom van uw kind om bekende popliedjes na te spelen op keyboard of om zichzelf te
begeleiden bij het zingen? Dat kan, in een klein groepje, vanaf 8 jaar, dat op 4 september van
start zal gaan.
De beginnende muzikanten raken vertrouwd met akkoorden, het spelen van bladmuziek en het
toepassen van verschillende ritmes. De al iets meer gevorderden kunnen bijvoorbeeld hun
favoriete popliedjes leren spelen of zichzelf leren begeleiden bij het zingen. Aan het einde van het
schooljaar geven de kinderen een uitvoering.

JUDO TOMODA
Tomoda betekent vriendschap in het Japans. Judo lijkt een individuele sport, maar een vriend of
judopartner heb je altijd nodig op de mat. Die teamgeest heeft Tomoda hoog in het vaandel. Judo
doe je nooit alleen. De lessen beginnen en eindigen met een groet procedure. Kernwaarden als
discipline en respect voor elkaar zijn belangrijk. Maar ook humor, speelplezier en samenwerking.
Vanaf 4 jaar ben je welkom op de mat.
WERKEN MET TEXTIEL
Marie-Louise Fransen geeft op donderdag- en vrijdagmiddag textiellessen voor kinderen vanaf 8 jaar.
Je leert allerlei manieren om met stofjes te werken, met de naaimachine omgaan, tekenen van
naaipatronen, haken, breien enz. Wat je vooral leert is je eigen ideeën uit te voeren. Je maakt een
tekening (ontwerp!) en we gaan ontdekken hoe je dit ontwerp kunt uitvoeren. Er zijn heel veel
materialen waar je kosteloos gebruik van kunt maken. Het werken met textiel gaat veel verder dan
alleen met naald en draad werken. Je kunt stoffen bewerken met textielverf, verwerken met andere
materialen, zoals een stoel bekleden of een houten handvat aan een tas maken, enz.

BLIND TYPEN
Leer typen, je hebt er je leven lang plezier van!
De typecursus van GigaKids (www.gigakids.nl) is speciaal voor kinderen van groep (6), 7
en 8 ontwikkeld en bestaat uit twaalf gezellige groepslessen, onder deskundige
begeleiding. De kinderen leren ‘blind’ en met tien vingers typen. Tijdens de lessen wordt
veel aandacht gegeven aan de juiste vingerzetting en houding. De cursus bevat veel
leuke teksten, zoals moppen en verhalen van kinderboekenschrijvers, en uitdagende
typespellen. We werken met een online typeprogramma; het is de bedoeling dat de
kinderen ook thuis (bijna) dagelijks even typen. De docent kan ook op afstand de
vorderingen van het kind goed volgen en begeleiden. De dertiende bijeenkomst wordt
het type-examen afgenomen

