MUZIEKSCHOOL ARS MUSICA PROJECTS
ASSENEDE - WONDELGEM - ZELZATE
INFO@MUZIEKSCHOOLARSMUSICA.BE
WWW.MUZIEKSCHOOLARSMUSICA.BE

Kerstconcert: Santa's Party

Beste ouders, beste leerlingen,
De leerlingen van de Muziekschool Ars Musica laten jullie ook dit jaar weer genieten van enkele
sfeervolle kerstconcerten. De gastheren van de avond zijn de jongens van het Verloren Akkoord.
Alle deelnemende leerlingen vormen één groot koor en worden begeleid door het Ars Musica
Orkest. 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... steeds een muzikaal fes>jn!
Aan dit concert mogen zowel de kleuters, de leerlingen van de voorbereidende jaren en AMV-jaren
als de leerlingen van de Zangstudio en Pop_up band deelnemen. De concerten zijn in géén geval
beïnvloed door één of andere geloofsovertuiging. Aangezien telkens meer dan 100 kinderen en een
40-koppig orkest op het podium staan, gaan de concerten enkel om organisatorische redenen door
in een kerk. Place to be: Kerk Doornzele (Doornzeledries).
Maar liefst drie concerten staan er dat weekend op het programma. Op zaterdag 21/12 om 19u en
op zondag 22/12 om 15u en 19u. Laat je onderdompelen in een magische en swingende kerstsfeer
en kom genieten met de hele familie!
De Vriendenkring Ars Musica zorgt opnieuw voor een natje en een droogje! Deze
enthousiastelingen toveren de sporthal van de naburige lagere school VBS Braambos, om tot een
gezellige en sfeervolle winterbar! Gezellig bijpraten vooraf of nadien is dus gewoon een must. Weg
stress, welkom qualityUme!!
Het hoeV geen betoog dat we graag alle leerlingen aan de concerten zien deelnemen, doch willen
we niemand verplichten. Maar... zonder leerlingen is er geen concert. Een leerrijke en boeiende
ervaring waar de kinderen nog langs zullen over napraten. Bij concerteren hoort uiteraard ook
repeteren. De liedjes worden dan ook de volgende weken Ujdens de lessen ingeoefend en maken
deel uit van het lessenpakket van dit jaar. Repeteren en herhalen zijn niet alUjd even tof, maar ook
dat maakt deel uit van het muzikale leertraject.
ARS MUSICA - INDUSTRIEWEG 10-12 - 9032 WONDELGEM
09 344 36 28 - 0486 57 69 0(4)(5)

CONCRETE INFO ivm de repeUUes en de concerten zelf volgt héél binnenkort via een aparte
brieﬁng. Deze zal je op GIMM-E terugvinden én zal per MAIL worden verstuurd!
We geven hieronder al de eerste noodzakelijke informaUe mee.
WIE DOET MEE...?
• Alle leerlingen die één van volgende lessen volgen: Kleutermuziek, Voorbereidende jaar A en B,
AMV 1 t.e.m.5, Zangstudio, Pop_up Band
• Iedereen mag aan de drie concerten deelnemen! Want hoe meer kinderen in het koor, hoe
beter alles klinkt! Leerlingen die op zondag aan de 2 concerten deelnemen, kunnen tussen
de 2 concerten ter plaatste blijven (prakUsche info over het brengen en ophalen volgt
binnenkort). Geef zeker door aan welk(e) concert(en) je kind deelneemt (zie verder)
• Het Ars Musica Orkest
AANMELDEN...?
• Via Gimm-E of de website www.muziekschoolarsmusica.be kan je laten weten aan welk(e)
concert(en) je kind al dan niet deelneemt.
• Graag één invulformulier per kind invullen.
• Mogen we uitdrukkelijk vragen dit zeker ook in te vullen indien je kind niet meedoet? Dit om
organisatorische redenen.
REPETITIE...?
• Bovenop de 'gewone leerstof' oefenen we nu ook wekelijks Ujdens de les.
• Pre-generale op woensdag 18 december van 17u30 tot 19u30 in de kerk te
Doornzele (niet voor de kleuters en het Voorbereidend jaar A). Graag talrijk en sUpt aanwezig (dit
is omstreeks 17u15). Er zijn die dag géén groepslessen! Ook geen Kleutermuziek en Voorber. Jr. A.
• Generale repeUUe (in de Kerk te Doornzele) op zaterdag 21 december in de voormiddag (dit is
ook voor kleuters en voorbereidend jaar A). De repeUUe zal aanvangen omstreeks 8u45 tot
ongeveer 12u30 (dit is voorlopig ruim gerekend, een exacte planning wordt nog opgesteld).
We verwachten alle deelnemers op deze repe>>e.
Groepslessen zijn er die week niet op woensdag, vrijdag en zaterdag. Indien je instrumentles volgt
op woensdagnamiddag, of zaterdagvoormiddag, vraag je best >jdig een eventuele leswissel aan je
leerkracht instrument. Indien je op woensdagavond of zaterdagvoormiddag ook nog een andere
hobby uitoefent, vragen we voor 1 keertje deze noodzakelijke repeUUes 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)
- Uckets kosten € 12
- Uckets 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

