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Let it snow!

Toonmoment van de kleuters, voorbereidende & AMV-jaren
Zangstudio & Glissando
Za 22 december 18u30
Zo 23 december 11u & 15u
GC De Bijenkorf - Assenede

Beste ouders, beste leerlingen,
In het weekend van 22 en 23 december is het zover... Dan staan de leerlingen van Ars Musica opnieuw op de planken.
Een toonmoment waarbij Kleuters, Voorbereidende jaren, AMV-groepen, Glissando en Zangstudio het beste van zich
laten horen! De leerlingen nemen jullie mee doorheen 20 jaar kerstconcerten met Ars Musica en laten enkele gekende
en minder gekende, maar stuk voor stuk sfeervolle kerst- en winternummers op jullie los.
Voor onze jonge muzikanten is het een hoogtepunt om voor mama, papa, oma en opa,... op te treden. Wekenlang
oefenen Gjdens de les, de generale repeGGe en de spanning voordien, de ontlading bij het applaus. Als een échte
muzikant op dat grote podium. Daar draait het voor kinderen uiteindelijk toch allemaal om. En dat willen we ook nu met
Ars Musica opnieuw verwezenlijken.
Het spreekt voor zich dat leerkrachten én medeleerlingen het tof vinden dat zoveel mogelijk leerlingen meedoen, want
zonder leerlingen is er geen concert. De stukken worden Gjdens de lessen intensief ingeoefend, de stemmen worden
verdeeld,... het is dan ook ﬁjn om er samen 'als groep' te staan.
In de foyer zal de Vriendenkring opnieuw klaarstaan met een hapje en een drankje. Gezellig napraten en kennismaken
met andere Ars Musica ouders en leerlingen zijn dus zeker en vast mogelijk.
TICKETS...?
• Deze kan je reserveren via de website www.muziekschoolarsmusica.be/let-it-snow of 0486 57 69 04
• Tickets 10 euro
• Leerlingen van Ars Musica die niet deelnemen aan het concert (dus ook de volwassen leerlingen) en kinderen -12
jaar kunnen het concert graGs bijwonen maar dienen via de site wel een plaats te reserveren
• Leerlingen die deelnemen hoeven uiteraard geen plaats te reserveren
• Parkeergelegenheid is er in de Sportstraat, en de omliggende straten, aan de kerk alsook op de parking in de
Kloosterstraat (5 min stappen)
AANMELDEN...?
• Via de de website www.muziekschoolarsmusica.be/let-it-snow kan je laten weten aan welk(e) concert(en) je kind al
dan niet deelneemt
• Eén invulformulier invullen per kind
• Graag om prakGsche redenen ook invullen indien je kind niet deelneemt aan de concerten
ARS MUSICA - INDUSTRIEWEG 10-12 - 9032 WONDELGEM
09 344 36 28 - 0486 57 69 0(4)(5)

ALGEMENE INFO...?
• Concert zaterdag 22 december om 18u30
• Concert zondag 23 december om 11u en 15u
• De concerten gaan door in GC De Bijenkorf, Sportstraat 4 te Assenede
• Alle leerlingen worden verwacht TEN LAATSTE een half uur voor aanvang van het concert in de lokalen boven
(ingang via de glazen zijdeur, niet via de hoofdingang)
• De deuren van de zaal gaan een half uur voor aanvang open
• De leerlingen mogen zeker en vast aan meer dan 1, zelfs aan alle drie de concert(en) deelnemen. Ouders hoeven
uiteraard geen twee- of driemaal naar het concert te komen
• Leerlingen wiens ouders niet naar het concert komen, kunnen door hen, na het concert worden opgehaald buiten
aan de glazen zijdeur (dus niet aan de hoofdingang van de Bijenkorf) en dit op volgende GjdsGppen: zaterdag
omstreeks 21u00 en zondag omstreeks 13u30 en/of 17u30.
• Lln die op zondag aan de 2 concerten deelnemen kunnen tussen de twee concerten ter plaatse blijven maar nemen
dan wel een lunchpakket mee
• Aan de lln vanaf AMV1 en hoger vragen we toch met enige aandrang om in de mate van het mogelijke aan alle
concerten deel te nemen (dit om een evenwichGge stemverdeling te bewaren)
• Er is GEEN groepsles op woe 19, do 20, vrij 21 en za 22 december, WEL les voor AMV 4&5 op woe 19/12. Er zijn die
week wel instrumentlessen (en een extra repeGGe - zie verder)
EEN EERSTE KEER SAMEN REPETEREN...?
• Op woensdag 19 december - Spiegelzaal (Muziekschool Wondelgem)
• RepeGGeschema pré-generale (wees Gjdig aanwezig)
1. Kleuters en Voorber. jaar A 13u30 - 14u30
2. Voorbereidend jaar B
14u30 - 16u00
3. AMV 1
15u00 - 16u30
4. AMV 2
16u30 - 18u00
5. AMV 3
17u00 - 18u30
6. AMV 4 en 5
16u30 - 17u30
• Niet vergeten: je parGturen en instrument (blokﬂuit, klokkenspel of ander instrument)
GENERALE REPETITIE...?
• Op zaterdag 22 december - GC De Bijenkorf, Sportstraat 4 te Assenede
• RepeGGeschema generale repeGGe: graag minimum 5 min. voor aanvang aanwezig zodat we op Gjd kunnen starten
1. Kleuters en Voorber. jaar A 9u30 tot 11u15
2. Voorbereidend jaar B
9u00 tot 11u45
3. AMV 1
9u00 tot 12u00
4. AMV 2
9u00 tot 12u45
5. AMV 3
9u00 tot 13u15
6. AMV 4 & 5
9u00 tot 13u30
7. Zangstudio
9u00 tot 12u45
8. Glissando
9u00 tot 13u15
• Ouders kunnen niet in de zaal wachten. De cafetaria zal wel open zijn.
• Niet vergeten: je parGturen en instrument (blokﬂuit, klokkenspel of ander instrument )
• De lln nemen best een boekje of zo mee om zich Gjdens de repeTTe én de concerten rusGg bezig te houden. Ook
iets om te eten of te drinken mag alGjd.
KELDIJ TIJDENS HET CONCERT...?
• Broek: Blauwe jeans
• T-shirt van de school (wordt door ons uitgedeeld)
Wij hebben er alvast ontzegend veel zin in! Hopelijk zijn jullie er dan ook bij!
Jolien, Finlay, Elise, Stefanie, Cathiana, Fay, Febe, David, Dominiek en Lieve en de Vriendenkring Ars Musica

