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Leverkusen im November 2022

saygı değer ebeveynler,
çocuğunuz müzikle tanışma yaşına geldimi, sanatsal
eğitim imkanı müzik okulumuzda.
Müzik ve sanat dalını keşfetmek veya öğrenmek
isteyen küçüklerimize ,,Musikalisches Früherziehung‘‘ küçük yaş müzik eğitimini deneyimli ve tecrübeli öğretmenlerim ile çocuklara müzik dünyasıyla tanışma eğitimi okulumuzda vermekteyiz.
Erken eğitimini amacı, oyun ve değişik enstrümanlar dersiyle, öğrenciye sonrası İçin doğru enstrümanını seçme imkanı ve daha kolay gelişme imkanı sağlamak.
İlginizi çekti mi?
Dans derinlikli eğtimimiz de var, kayıtınıza göre yönlendirileceksiniz
Sorular İçin konu ile ilgili uzmanımız yardımcı olacaktır.

Sorular İçin konu ile ilgili uzmanımız yardımcı olacaktır:
joachim.sieper@musikschule-leverkusen.com

Termin ve Bilgi için Sekräteriatımız: 0214 / 406-4051.
Yeni derslerimiz Ocak 2023 de başlıyor
Lütfen kayıtlarınızı internet üzerinden sayfamızda online yapınız.
www.musikschule-leverkusen.de
Kayıtınızı hemen ve yeri kendimiz belirleye bilirsiniz.

Musikalische Früherziehung
Erken müzik eğitimi, müzik dünyasına erken yaşta tanışmayı amaçlar, değişik eğitim
şekillerle çocuğunuz, hem oynayarak hemde çalgılarla müzikle eğitimine başlamış olacak, bu eğitimle çocuğunuz ileride enstrüman seçiminde, enstrümana müzik altyapıyı
ile başlama imkanı oluyor.

Küçük guruplar önemli
12 ile 14 kişi gurubu oluşturuyor, böylece eğitimin daha
verimli olması sağlanıyor.
Ders süresi haftada bir kere 60 dakika.
Ders konuları
•
Şarkı söylemek ve konuşmak
•
Müzik eşliğinde dans ve hareket etmek
•
Orff enstrüman la eğitim
•
değişik enstrümanlarla tanışma
•
Nota okuma dersleri
•
Yeni: dans derinlikli eğitim
Bu eğitim sonra, isteyene enstrüman dersleri imkanı.
Okulumuzda dersi verilen enstrümanlar: Akkordeon, Baglama, Blockflöte, Fagott,
Gitarre, Horn, Keyboard, Klarinette, Klavier, Kontrabass, Oboe, Posaune, Querflöte,
Saxophon, Schlagzeug, Trompete, Tuba, Violine, Viola, Violoncello

Ders süreci ve ders ücreti
Ders süreci iki sene ve ayda 22,00€ denk geliyor (264,00€ her sene için), kayıtlar her
yarıyılda yapılabilinmektedir.
Geliri düşük ebeveynler, (SGB II / Wohngeldbezug), devletten yardım “Bildung
und Teilhabe" yardımına baş vura bilirler.
Daha geniş ve devletten yardım alma bilgileri için, (Frau Sander 0214 / 406 - 4053,
Frau Osiewacz 0214 / 406 - 4054) başvura bilirsiniz.
Saygılar müzik okulu

