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Kerstconcert: Best ,me of the year

Beste ouders, beste leerlingen,
De leerlingen van de Muziekschool Ars Musica laten jullie ook dit jaar weer genieten van een
sfeervol kerstconcert. Tijdens deze concerten worden ze bijgestaan door het jongerenkoor
Glissando en het kamermuziekensemble Dragidoro, beiden ontstaan binnen Ars Musica.
Alle deelnemende leerlingen vormen één groot koor en worden begeleid door het Ars Musica
orkest. Een hele toﬀe ervaring! Hierbij besteden we niet enkel aandacht aan de ‘samenzang‘ maar
gaan we ook voor de meerstemmigheid. Niet evident voor jonge kinderen maar we gaan graag de
uitdaging aan! Kerst met Ars Musica... ongetwijfeld de beste ,jd van het jaar!
Aan dit concert mogen zowel de kleuters, de leerlingen van de voorbereidende jaren en AMV-jaren
als alle zangstudio's deelnemen. De concerten zijn in geen geval beïnvloed door één of ander
geloofsovertuiging. Ze gaan enkel om organisatorische redenen door in een Kerk. Dit jaar gaat het
concert door in de kerk van Doornzele (Doornzeledries) en niet meer in de Sint-Jozefskerk te Eeklo
(de kerk is verkocht en zal verder dienst doen als kinderopvang voor de nabijgelegen school).
Maar liefst drie concerten staan er op het programma. Op zaterdag 23/12 om 15u en 19u en op
maandag 25/12 om 19u. Ideaal om na het kerstmenu met familie of vrienden nog even na te
genieten bij een ﬁjn concert! Hoe sfeervol kan kerstmis zijn!!
De Vriendenkring Ars Musica zorgt opnieuw voor een natje en een droogje. Zodat gezellig bijpraten
vooraf of nadien zeker een aanrader is!
Uiteraard vinden we het een meerwaarde dat de leerlingen aan de concerten deelnemen,
nieVegenstaande we uiteraard niemand willen verplichten. Maar... zonder leerlingen is er geen
concert. Een leerrijke en boeiende ervaring! De liedjes worden de volgende weken Wjdens de lessen
ingeoefend en maken deel uit van het programma van dit jaar.
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CONCRETE INFO ivm de repeWWes en de concerten zelf volgt héél binnenkort via een aparte
brieﬁng. Deze zal je op de BLOG terugvinden én zal per MAIL worden verstuurd!
We geven hieronder al de eerste noodzakelijke informaWe mee.
WIE DOET MEE...?
• Alle leerlingen die één van volgende lessen volgen: Kleutermuziek, Voorbereidende jaar A en B,
AMV 1 t.e.m.5, de zangstudio's
• Kleuters en leerlingen uit het voorbereidend jaar A mogen één dag deelnemen. Uiteraard
zijn ook zij twee dagen welkom! Aan alle andere leerlingen vragen we om indien mogelijk
aan zoveel mogelijk concerten deel te nemen. Hoe meer kinderen in het koor, hoe beter
alles klinkt! Leerlingen die op zaterdag aan de 2 concerten deelnemen, zullen tussen de 2
concerten ter plaatste kunnen blijven (prakWsche info over het brengen en ophalen volgt
binnenkort).
• Het Ars Musica Ensemble, Glissando en Dragidoro
AANMELDEN...?
• Via de blog of de website kan je laten weten aan welk(e) concert(en) je kind al dan niet
deelneemt.
• Eén invulformulier invullen per kind.
• Mogen we uitdrukkelijk vragen dit zeker (om prakWsche redenen) ook in te vullen indien je kind
niet meedoet?
REPETITIE...?
• Er wordt vanaf nu wekelijks Wjdens de les geoefend.
• Pre-generale op zondag 17 december van 9u30 tot 12u in de muziekschool te
Wondelgem (niet voor de kleuters en het voorbereidend jaar A). Graag talrijk en sWpt aanwezig (dit
is om 9u15). We weten dat sommige leerlingen dan nog examens hebben, maar een ander WjdsWp
was prakWsch niet haalbaar.
• Generale repeWWe (in de Kerk te Doornzele) op woensdag 20 december in de namiddag (dit is
ook voor kleuters en voorbereidend jaar A). Het exacte uur en regeling worden heel binnenkort
meegedeeld. We verwachten alle deelnemers op deze repeWWe. Groepslessen zijn er die
namiddag niet. Indien je instrumentles hebt op woensdagnamiddag, vraag je best Wjdig een
lesverschuiving aan bij je leerkracht. Indien je op woensdagnamiddag ook nog een andere hobby
uitoefent, vragen we voor 1 keertje deze noodzakelijke generale repeWWe voor te nemen.
KELDIJ TIJDENS HET CONCERT...?
- Blauwe jeansbroek of jeansrok.
- Tijdens het concert wordt een T-shirt van de muziekschool gedragen (wordt door ons uitgedeeld).
TICKETS...?
- te reserveren via de invulformulieren op onze website (of eventueel telefonisch 0486 57 69 04 of
via mail kerstconcert@arsmusicaprojects.be)
- Wckets kosten € 12
- Wckets voor leerlingen van Ars Musica (dus ook voor volwassen leerlingen) en kinderen -12 jr € 2
- als je zelf deelneemt aan een concert, hoef je voor dat concert uiteraard geen ,cket te reserveren
We kijken er alvast naar uit en hopen dat jullie samen met ons komen genieten van heel veel
moois... Indien je nog vragen hebt, kan je steeds terecht bij Lieve (0486 57 69 04) of Dominiek (0486
57 69 05), per mail lieve@muziekschoolarsmusica.be of bij de leerkrachten van de groepslessen.
Muzikale groeten, Dominiek en Lieve en het Ars Musica team

