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Muziek 
 

Spring en Zing voor peuters (1-3 jaar)   
Ook peuters vinden het heerlijk om muziek te 
maken. Deze cursus is er voor (groot)ouders met 
peuters in de leeftijd van 1 tot en met 3 jaar. 
vrijdag | 15.04.16 | 10.00 - 10.45 | 10x | € 45,-
(instroom mogelijk)

Introductiecursus (6-12 jaar) 
gitaar, viool, piano, slagwerk, 
keyboard, blokfluit of zang
In 5 lessen ontdek je of het instrument bij je past. 
Je volgt de lessen in een groepje van 3 leeftijds-
genoten. De dag en tijd waarop je les hebt is 
afhankelijk van het instrument dat je kiest. 
Start: week van 17 mei | 30 minuten | 5x | € 38,-

Zin in Muziek (6-7 jaar)
Vind je het leuk om te zingen, dansen, bewegen, 
muziek te maken en heel veel plezier te beleven? 
Dan is deze cursus echt iets voor jou!
maandag | 23.05.16 | 15.30 - 16.30 | 5x | € 38,- 

Junior Song Muzekids (6-7 jaar)
Kijk jij ook zo graag naar het Junior Songfestival of 
naar Kinderen voor Kinderen? Zing jij dan ook met 
alle liedjes mee? Samen met leeftijdsgenootjes 
gaan we al deze liedjes in een ander jasje steken, 
zodat het jouw eigen song gaat worden.
maandag | 23.05.16 | 16.00 - 17.00 | 8x | € 50,-

DJ beginnerscursus (9-12 jaar)
Muzelinck heeft een eigen DJ studio waar DJ-
cursussen worden aangeboden. De cursussen 
worden aangepast op ieders individuele begin-
situatie en afgesloten met een echt optreden.
dinsdag | 24.05.16 | 17.00 - 18.00 | 5x | € 98,50

Theater & dans 

Peuterdans (3 jaar)
Op een speelse en vrolijke manier leren peuters 
bewegen op muziek. Er wordt aandacht 
geschonken aan de grove en fijne motoriek, 
de ontwikkeling van de muzikaliteit en het 
richtings- en ritmegevoel.
woensdag | 13.04.16 | 10.30 - 11.15 | 10x | € 45,-
(instroom mogelijk)

Kleuterdans (4-5 jaar)
Het plezier in bewegen staat voorop. De kinderen 
leren bewegen op verschillende soorten muziek, 
ontdekken de ruimte en onderzoeken al 
spelenderwijs op welke manier je je lichaam 
kunt gebruiken om te dansen. 
woensdag | 11.05.16 | 16.00 - 17.00 | 8x | € 50,-

This is Musical!  (7-9 jaar)
Hou je van zingen, dansen en acteren? Misschien 
is dit wel de start van je grote musicaldroom!
maandag | 23.05.16 | 16.30 - 17.45 | 6x | € 45,-

This is Musical!  (10-12 jaar)
Hou je van zingen, dansen en acteren? Misschien 
is dit wel de start van je grote musicaldroom! 
maandag | 23.05.16 | 18.15 - 19.45 | 6x | € 54,-

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.muzelinck.nl
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