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االهالي االعزاء:
طفلك في السن المناسب لبدء الموسيقى في مدرسة الموسيقى.
لعشاق الموسيقى وأولئك الذين يريدون أن يصبحوا منهم :من خالل
عرض "التربية الموسيقية المبكرة"  ،يساعد المدرسون ذوو الخبرة في
مدرسة الموسيقى طفلك على اكتشاف عالم الموسيقى.
تمارس التربية الموسيقية المبكرة من خالل اللعب .وتتضمن الدورة
تعريفا مكثفا عن اآلالت الموسيقية ،حتى يقرر طفلك في نهاية الدورة
اآللة الموسيقية التي يريد تعلمها.

مهتم؟

جديدنا :هناك مجموعات تركز على تغليم الرقص .العامل الرئيسي هنا هو الحركة.
يرجى تسجيل طفلك في أقرب وقت ممكن .إذا كنت قد سجلت طفلك بالفعل  ،فال داعي للرد على هذه الرسالة.
سيجيب المدير المختص عن اية أسئلة حول محتوى العروض:
يمكنكم التواصل مع السيد  Sieperعلى العنوان التالي :
joachim.sieper@musikschule-leverkusen.com
لتحديد موعد يرجى االتصال بالسكريتاريا على الرقم0214 406 4051 :

الرجاء التسجيل عن طريق موقع المدرسة على اإلنترنت:
www.musikschule-leverkusen.de
يمكنكم التسجيل في دورة معينة واختيار الوقت والمكان مباشرة.
ما هي التربية الموسيقية المبكرة؟

انظر الصفحة المقابلة ............

التربية الموسيقية المبكرة:

التربية الموسيقية المبكرة هي مقدمة لعالم الموسيقى .مجموعة األنشطة الواسعة تجعل األطفال على دراية بالموسيقى بطريقة
مرحة .إضافة إلى التدريب العام على الموسيقى لألطفال  ،فإن التربية الموسيقية المبكرة تعدهم ألية دروس موسيقية الحقة
على االالت الموسيقية.

المجموعات الصغيرة مهمة!
تتشكل المجموعة من  12إلى  14طفل  -بحيث يحصل كل طفل على
االهتمام الذي يحتاجه.
مدة الدرس  60دقيقة  /أسبوع

المحتوى :
 الغناء والتحدث الموسيقى والحركة  /الرقص االستماع إلى الموسيقى عزف ابتدائي على آالت أورف التعرف على اآلالت مقدمة لقراءة النوتات الموسيقية جديد :مجموعات تركز على تعليم الرقصبعد التعليم المبكر :من يريد أن يتعلم آلة موسيقية؟
سا في الموضوعات التالية :األكورديون  ،البغالما  ،الباسون  ،الجيتار  ،البوق  ،االورغ ،
تقدم مدرسة الموسيقى درو ً
الكالرينيت  ،البيانو  ،الكونترباس  ،المزمار  ،الترومبون  ،الفلوت  ،الساكسفون  ،الطبول  ،الكمان  ،الفيوال  ،التشيلو.

مدة وتكاليف الدورة :
تستغرق الدورة ما مجموعه عامين وتكلف حاليًا  264.00يورو سنويًا ( 22.00يورو شهريًا) .يمكن إلغاء التسجيل كل
ستة أشهر .
يمكن لألسر ذات الدخل المنخفض ( المستفيدون من إعانة اإلسكان ) SGB II /االستفادة من دعم ادارة المدينة .
لمزيد من المعلومات حول موضوع تخفيض  /إعفاءات الرسوم:
0214 / 406 – 4053
0214 / 406 – 4054

مع اطيب التحيات من ادارة المدرسة

Frau Sander
Frau Osiewacz

