
* E-mail is verplicht veld. Een groot deel van de communicatie gaat via e-mail. De gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden en/of 
doorgegeven aan derden. Zie voor meer informatie hierover: www.doorsamenwerkingsterk.nl 

 
 

Algemene Muzikale Vorming  
(seizoen 2022/2023) 
 
 
Heeft uw zoon of dochter altijd al muziek willen maken? Dat kan nu! 
Op woensdag 16 november start muziekvereniging Door Samenwerking Sterk met een cursus Algemene Muzikale 
Vorming. Is dit iets voor uw kind, meld je dan nu aan!   
 

Wat is Algemene Muzikale Vorming (AMV)? 
 
Tijdens de lessen AMV maakt uw kind kennis met allerlei muzikale begrippen. De eerste beginselen van het 
notenschrift komen aan de orde en worden in praktijk gebracht met behulp van de blokfluit. Allerlei muzikale 
onderwerpen zoals maat, ritme, vorm, bewegen en melodie worden op een speelse manier behandeld. Door middel 
van zingen, klappen en speels een instrument te bespelen wordt de interesse van uw kind voor muziek vergroot en 
ontwikkeld. De cursus AMV is bedoeld voor kinderen van ongeveer 6 tot 8 jaar (groep 3 en 4). Deze AMV-cursus duurt 
tot de zomervakantie. Tijdens deze cursus zullen de kinderen ook een keer optreden om te laten horen wat ze 
allemaal geleerd hebben. Als afsluiting van deze cursus geven de blokfluitleerlingen een echt concert met het 
opleidingsorkest van muziekvereniging DSS. 
 
Een onderdeel van AMV is de voorbereiding op de instrumentkeuze. De AMV docente adviseert na afloop van de 
cursus of uw kind geschikt is voor een blaasinstrument of voor een slaginstrument. De leerling kan dan de 
muzieklessen vervolgen met een instrumentale opleiding.  
 

De lessen AMV 
 
Tijdens de cursus wordt gewerkt in kleine groepen (2-5 kinderen per groep). De lessen worden wekelijks gegeven op 
woensdagmiddag vanaf 15.00 en duren een half uur uur bij 2–3 kinderen (bij 4-5 kinderen duurt de les 15 minuten 
langer). De lessen worden gegeven op de Vaart.  
 
De AMV docente voor dit seizoen is Anne Kreb. Anne Kreb is een van onze jeugdleden die al een aantal jaren muziek 
maakt bij muziekvereniging Door Samenwerking Sterk uit Aarlanderveen. Tevens is ze leiding bij de scouting, waarbij 
ze veel met jonge kinderen omgaat.  
 
De kosten voor deze cursus bedragen € 135). De blokfluit en de muziekboeken worden door DSS geregeld (bruikleen). 
Uiteraard mogen de kinderen ook een eigen blokfluit gebruiken (Yamaha YRS23 sopraanblokfluit, Duitse boring).  
 
Voor aanmelding kunt u onderstaand formulier invullen en deze mailen naar Danielle.kreb@gmail.com.   
Voor verdere informatie over de cursus kunt u ook contact met haar opnemen (tel. 06-13811747). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mijn zoon/dochter wil graag deelnemen aan de cursus Algemene Muzikale Vorming seizoen 2022-2023. 
(Graag opgeven voor 11 november 2022) 
 
Naam kind:   ………………………………………………………………………………… 
Adres:    ………………………………………………………………………………… 
Postcode en Plaats:  ………………………………………………………………………………… 
Tel. (mobiel)   ………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum:   ………………………………………………………………………………… 
Groep/school:    ………………………………………………………………………………… 
E-mail:    ………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/ verzorger ……………………………………………………………………………….. 

mailto:Danielle.kreb@gmail.com

