
 

 

Talentontwikkeling 
 
Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 6 hebben wekelijks muziekles van een Hallo Muziek docent. 
Voor kinderen die zich graag naschools verder willen ontwikkelen op een instrument, bieden 
wij lessen aan via de Hallo Muziek Academie – www.hallomuziekacademie.nl .  
 
Wil uw kind ook naschoolse muzieklessen volgen, neem dan contact op met coördinator  
Ilse Eijsink – ilsehallomuziek@gmail.com .  
 
Komend schooljaar hebben we een speciaal project in samenwerking met het Zaans Symfonie 
Orkest (ZSO). Op 30 januari krijgen kinderen van de Piramide de gelegenheid om mee te spelen 
en zingen tijdens het jubileumconcert van het ZSO, ter ere van het 100 jarig bestaan.  
 
Voor dit geweldige project krijgen we subsidie vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit en daarom 
is er t/m 30 januari op woensdagmiddag de mogelijkheid om een schoolorkest samen te 
stellen! 
 
Start? Vanaf woensdag 15 september 12:45-13:30 (de kinderen kunnen vanaf 

12:30 een broodje eten in de mediatheek)    
 
Voor wie? Voor de kinderen uit groep 6 t/m 8 die nu al naschoolse lessen volgen (ze 

krijgen uitdagendere partijen) óf voor kinderen die al ergens anders 
instrumentale muzieklessen volgen. 

 
 Voor de kinderen uit groep 5 die nu gaan beginnen met instrumentale 

lessen, en graag mee willen spelen in het schoolorkest.  
  
 Je kan meteen vanaf de eerste repetitie meedoen, maar ook later 

instappen. Stuur een mailtje naar ilsehallomuziek@gmail.com  
 
Instrumenten Je kan meedoen op het instrument dat je in groep 5 hebt (gehad) óf met 

het instrument waar je nu naschoolse lessen op volgt.  
 

Daarnaast kan je je ook opgeven voor keyboard (wel een maximum aantal 
spelers i.v.m. beschikbare instrumenten) – ook kunnen we slagwerkers/ 
drummers gebruiken (ook maximum aantal spelers). Op deze 
instrumenten hoef je dus géén les te hebben gehad. 

 
Instrumenten huren Je kan voor de periode t/m januari een instrument huren voor €20 euro  

bij Hallo Muziek als je niet in het bezit bent van het instrument dat je 
graag wilt gaan bespelen. 

 
Zingen Als je graag in het schoolorkest wil zingen, kan dat ook!  

Website : www.hallomuziek.nl  E-mail : info@hallomuziek.nl 


