Wil je meer weten of gelijk inschrijven?

Muziek verbindt mensen
Het maakt niet uit welke taal je spreekt of uit welke
cultuur je komt, want muziek is van alle mensen en
van alle tijden. Muziek is de taal waarin iedereen
kan communiceren. Muziek is verbindend.
Bovendien heeft muziek maken een positieve
invloed op de geest en de intelligentie.

Hoofdlocatie:

Postadres:

Beneden Zandpad 7
3241 GA Middelharnis

Postbus 285
3240 AG Middelharnis

algemeen@muziekgebouw.nl

0187-482400

Ga naar:

WWW.MUZIEKGEBOUWGO.NL

Ontworpen door
Vivo reclamebureau

www.vivoreclamebureau.nl
info@vivoreclamebureau.nl

Muziekgebouw GO
Midden in de samenleving van Goeree-Overflakkee!
Op ons eiland is al van oudsher heel veel muziek te horen: zang,
piano, strijkers, blaasmuziek, slagwerk enz. enz. En in allerlei stijlen
van pop tot klassiek, van jazz tot kerkmuziek.
Misschien heb je al eens gedacht: Daar zou ik ook wel aan mee willen
doen...

Dat kan!
Het Muziekgebouw GO biedt jou alle mogelijkheden.

Muziekgebouw GO is er voor iedereen die...

de wereld van muziek wil ontdekken!
- Muziekcarrousel op de basisscholen
- Instrumentale lessen en zanglessen

Muziekgebouw GO heeft veel te bieden!

Breed aanbod in instrumenten en zang
Klassiek, Jazz, Pop, Harmonie/Fanfare/Brassband

zich verder wil ontwikkelen op een instrument (stem)!
- Vanuit nieuwe inzichten omgaan met je instrument (stem)
- Zoeken naar je eigen unieke geluid
- Een traject volgen om uiteindelijk te kiezen voor een
professionele muziekopleiding.

Gepassioneerde, professionele docenten
Toegankelijk voor alle leeftijden
Muziekles op maat
Leslocatie in eigen dorp of zo dicht mogelijk in de buurt
Samen muziek maken in een ensemble, band of orkest
Workshops, lezingen en projecten

samen muziek wil maken met anderen!
- Het plezier van samen zingen en spelen
- Spelen en/of zingen in een band of ensemble
- Spelen in een harmonie- of fanfareorkest of een brassband

Wij delen graag kennis en ervaring met anderen
Wij verzorgen de Muziekcarrousel op alle basisscholen op GO
Presentaties en openbare lessen
korte cursussen: bijv. Muziek op schoot

