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Beste ouders en leerlingen,
Ook dit jaar doet de muziekschool weer mee aan de aktie “Samen Sterk”
van de Rabobank. De opbrengst van deze aktie gaat naar leermiddelen en
instrumenten voor de leerlingen. Leden van de Rabobank kunnen in totaal
5 stemmen uitbrengen op hun favoriete vereniging, het zou fijn zijn als
Muziekschool Grensland ook van U een stem zou krijgen.
Het belang van muziekonderwijs is inmiddels alom bekend en bewezen.
'Goed cultuuronderwijs is belangrijk', aldus minister Bussemaker. 'Belangrijk voor
de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren, voor hun creativiteit en
voor de creativiteit van onze samenleving als geheel. Want de samenleving
verandert in rap tempo. We kunnen dat alleen bijbenen als we onze creativiteit
ten volle inzetten. Muziekonderwijs voor alle kinderen is daarbij een goed begin.'
'Goed muziekonderwijs is een belangrijke investering in de creativiteit van jonge
mensen. Ik heb ook gezien hoe muziek hun leven kan veranderen. Als de regering
het belang van goed muziekonderwijs erkent én ondersteunt, doe ik, samen met
andere private partijen, graag mee.' - Joop van den Ende
'Muziekonderwijs is belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen.' Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie Universiteit van Amsterdam
'Muziek moet een grote rol spelen in het onderwijs. Alle kinderen moeten de kans
krijgen hun passies en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Live muziek raakt je
emoties, je lijf en prikkelt je fantasie. Zelf muziek maken stimuleert ook nog de
motorische ontwikkeling. Dit is belangrijk voor de toekomst van onze kinderen,
voor de toekomst van kunst en cultuur, voor de toekomst van onze samenleving.' George Wiegel, directeur Het Gelders Orkest

Dag in blauw = vakantie in Nederland en of Belgie

Muziekschool Grensland is het opleidingscentrum voor blaasmuziek en slagwerk in Cranendonck en Hamont. Muziekschool Grensland is de grootste
muziekschool in Nederland die door een zevental verenigingen uit de regio
zelf wordt geleid. De muziekopleiding wordt door gediplomeerde
muziekdocenten gegeven. Er volgen op dit moment bijna 200 leerlingen
muziekonderwijs bij Muziekschool Grensland.
Voor vragen of opmerkingen betreffende de opleiding kunt u, zoals u
gewend was, terecht bij de contactpersonen van de verenigingen.
Harmonie Eendracht Maakt Macht – Budel
Ulli Bartmann +31(0)6 14313771 u.bartmann1@chello.nl
Soeriks Muziek Gezelschap – Soerendonk
Toon van der Heijden
+31(0)495-592311 toonvdheijden@planet.nl
Muziekvereniging De Poort van Brabant – Maarheeze
Sanne de Bruijne +31(0)6 15400374 sannedebruijne.sdb@gmail.com
Harmonie Sint Cecilia – Hamont
Ine van Dijk-Nooyen +32(0)11-445073
nooijen@skynet.be
Harmonie Les Echos de Dorplein – Budel Dorplein
Mathijs Roosen
MathijsRoosen@hotmail.com
Harmonie Sint Antonius – Budel Schoot
Liliane Looymans
+31(0)495-492748
l.looymans@chello.nl
Fanfare Eendracht – Hamont Lo
Marie-José Daniels +32(0)11-445549 marie-jose.daniels@hotmail.com
Website: www.muziekschoolgrensland.nl

* Speciale data
10 maart 2018
31 maart 2018
7 en 8 april 2018
30 juni 2018

Theorie-examen
Praktijkexamen
Solistenconcours
Zomer voorspeelochtend

