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Beste lezer,
Na een bijzonder lesjaar gaan velen genieten van de zomer en de vakantie. Sommigen gaan op reis, anderen
oriënteren zich op alternatieven. In deze nieuwsbrief vind je informatie over extra activiteiten van stichting MOL. Er
zijn allerlei mogelijkheden om nog extra muziek te kunnen maken in de zomervakantie, zowel voor jeugd als voor
volwassenen. Ook in het nieuwe cursusjaar starten er weer volop nieuwe lessen en korte cursussen voor iedereen.
Met de nieuw aangestelde cultuurcoach voor Leiderdorp en de ideeën die er zijn om weer meer muziek te laten
klinken gaan we aan de slag in september.
Een hele fijne zomer!

ZomerMuziekWeken
In de eerste en laatste week van de vakantie kun je meedoen aan de
ZomerMuziekWeken. Geef je op via de website voor een van deze workshops:
Probeerlessen: 3 ochtenden les op een instrument (gitaar, piano, viool, blokfluit, harp)
Ensembles (harp-, blokfluit- of gitaarensemble)
Vakantieorkest voor iedereen met wat speelervaring (8-12 jaar),
Muziekverhaal (5-7 jaar)
Jazzband (volwassenen)
Alle informatie is te vinden op onze website: https://www.muziekonderwijsleiderdorp.nl/muziek-in-je-zomervakantie-2/

3 Zomerlessen
Wil je weten of muziekles iets voor je is? Dat ontdek je in drie kennismakingslessen.
Na alle online lessen nog wat extra live lessen volgen? Overleg met je docent!
Maak gebruik van deze actie in de maanden juli en augustus.
Alle informatie is te vinden op onze website: https://www.muziekonderwijsleiderdorp.nl/zomerlessen/
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Muzikale Middag voor Senioren
Veel activiteiten voor senioren zijn weer opgestart. Op maandag 16 en 30 augustus
wordt ook Muziek met een Maatje, muzikale middagen voor senioren weer hervat.
Deze middagen zijn bedoeld voor ouderen, al dan niet begeleid door een
mantelzorger. Muziek om naar te luisteren, om zelf te maken en om met elkaar over te
praten. Onder deskundige leiding van Marian Jaspers Fayer (muziektherapeute).
Het thema op woensdag 16 augustus is Summertime!
Het thema op woensdag 30 augustus is The last Rose of Summer.
Deelname €8,- (incl koffie/thee). Aanmelden via een email aan
info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl of 06-22320600

Samenspel Jeugd
De bezetting van de samenspelklas groeit! Als je al een instrument bespeelt kun je in
september weer meespelen in dit ensemble o.l.v. dirigent Bram Soentjens op
donderdagen van 15:30 -16:30 uur.
Het is bedoeld voor spelers van viool, altviool, cello, contrabas, dwarsfluit, klarinet,
trompet, hoorn, fagot, harp of slagwerk tot ongeveer 12 jaar.
In september start een serie van 15 repetities en een mooie presentatie. Meld je aan
via info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl

Muziekverhaaltjes
Iedere eerste maandag van de vakantie kun je luisteren en meedoen in een kleine
muzikale workshop voor kinderen van ongeveer 5-7 jaar op basis van een
prentenboek.
Maandag 19 juli er weer een nieuw muziekverhaal: Het geheim van Joris en het
Draakje. Ook op 26 juli mag je komen meedoen, dan met het verhaal van Bodo en
het Oerwoudconcert.
Meer informatie:https:// www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl/muziek-in-jezomervakantie-2/
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Basiscursussen
Voor nieuwe basiscursussen 1,2,3… Muziek! en Muzikale Oriëntatie kunnen weer kinderen
worden aangemeld. Beide cursussen worden gegeven op vrijdagmiddag om 15:30 en 16:15
uur. Voor 1,2,3… Muziek! is er een extra mogelijkheid op woensdagmiddag om 16:00 uur.
1,2,3… Muziek! is een cursus voor kinderen van 5-7 jaar, op speelse wijze komen de muzikale
basisvaardigheden aan de orde. Muzikale Oriëntatie is bedoeld voor kinderen uit groep 4 en
5 van de basisschool en bereidt voor op de keuze voor een instrument.
Deze cursussen starten in de week van 20 september

Gemengd Ensemble Volwassenen
Een gemengd ensemble voor volwassenen kan weer worden opgestart: Op vijf
maandagavonden 1 x 2 weken vanaf 13 september, aanvang 20:00 uur. Het ensemble speelt
kamermuziek o.l.v. Marian Jaspers Fayer en is bedoeld voor strijkers, blazers en piano.
Meer informatie: https://www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl/muzieklessen/#tab-id-3

Corona & Muziekles
Natuurlijk volgen we steeds de Corona regels. Ter herinnering:

- Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les alleen naar binnen. Ouders/begeleiders
vragen we buiten te wachten en hun kinderen op tijd weer op te halen.(m.u.v. kinderen < 6 jaar)

- Houd overal, steeds de 1,5 meter afstand. Ook de docenten houden deze afstand t.o.v. de
leerlingen ouder dan 12 jaar

- Voor zang en blaasinstrumenten zijn er schermen in de lokalen. Uiteraard zijn deze ook voor
-

anderen beschikbaar.
Er zijn in de gang geen zitplaatsen

Tot slot geldt: kom alleen als je de volgende vragen met nee kunt beantwoorden:





Heb je nu corona?
Heb je nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
Ben je genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
 Heb je huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

