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Шановні батьки,
ваша дитина саме у тому віці, який підходить для
початку занять у музичній школі.
Для шанувальників музики та тих, хто хоче ними
стати: завдяки пропозиції «Початкове музичне
навчання» досвідчені викладачі музичної школи
допоможуть вашій дитині відкрити світ музики.
Початкове музичне навчання відбувається в
ігровій формі. Курс включає в себе інтенсивне
вивчення музичних інструментів, щоб ваша дитина
наприкінці курсу знала, чи хоче вона вивчати
музичний інструмент.
Зацікавлені?
Нове: Є групи, які зосереджуються на заняттях
танцями. Ключовим тут є рух.
Будь ласка, зареєструйте свою дитину якнайшвидше. Якщо ви вже зареєстрували
свою дитину, вам не потрібно відповідати на цей лист.
На питання щодо змісту пропозиції відповість начальник відділу:
З паном Сіпером (Herr Sieper) можна зв’язатися за адресою:
joachim.sieper@musikschule-leverkusen.com
Для уточнення питань щодо запису на прийом звертайтеся до секретаріату:
0214 / 406-4051.
Нові курси стартують на початку січня 2023 року
Будь ласка, скористайтеся онлайн реєстрацією на сайті музичної школи.
www.musikschule-leverkusen.de
Ви можете безпосередньо вибрати час і місце та зареєструватися на конкретний
курс.
Що таке початкове музичне навчання?
Будь ласка, зверніться —————>>>

Початкове музичне навчання

Початкове музичне навчання – це вступ у світ музики. Завдяки широкому спектру
занять діти знайомляться з музикою в ігровій формі. На додаток до загального
навчання музикальності дітей початкове музичне навчання змістовно готує їх до
будь-яких наступних уроків гри на інструменті.

Невеликі групи важливі!
Групи від 12 до 14 дітей гарантують, що кожна дитина
отримає необхідну увагу.
Тривалість заняття 60 хвилин / тиждень

Зміст

•
•
•
•
•
•
•

Спів і мова
Музика та рух / танець
Слухання музики
Елементарна гра на інструментах Орфа
Знайомство з інструментами
Вступ до нотного читання
Нове: Є групи, які зосереджуються на танцях

Після початкового навчання: Хто хоче навчитися грі на музичному інструменті?

У музичній школі проводяться заняття з таких предметів: акордеон, баглама,
блокфлейта, фагот, гітара, валторна, клавішні, кларнет, фортепіано, контрабас, гобой,
тромбон, флейта, саксофон, барабани, труба, туба, скрипка, альт, віолончель.

Тривалість курсу / вартість курсу
Курс триває загалом два роки і зараз коштує 22,00 € на місяць (264,00 € на рік).
Зняття з реєстрації можливе кожні півроку.
Сім'ї з низьким рівнем доходу (які отримують виплати по безробіттю / житлову
допомогу – SGB II / Wohngeldbezug) можуть скористатися програмою „Bildung und
Teilhabe“ для музичної школи.
Додаткову інформацію щодо зменшення або звільнення від плати можна отримати
в музичній школі (пані Зандер 0214 / 406 - 4053, пані Осевач 0214 / 406 - 4054).

Вітання від музичної школи

