AL 125 JAAR ERVARING !!!!
BESTE BEWONER(S)
WE BESTAAN 125 JAAR EN DAAROM WILLEN WE
ONS GRAAG NOG EENS AAN U VOORSTELLEN
“De muziekvereniging Crescendo is een levendige vereniging in het hart van de
Muider gemeenschap. Je kunt er naar muziek luisteren en naar muziek kijken.
Jong en oud, grote en kleine instrumenten, hoge en lage tonen. Zelf spelen en
met elkaar het orkest vormen. Zo waardevol dat wij er te weinig bij stil staan.”
G.J. (Bert) Kuiper, Beschermheer van Muziekvereniging Crescendo Muiden
Voormalig burgemeester Muiden van 1985 – 1990

Beter kunnen we het zelf niet zeggen: Crescendo is de muziekvereniging van Muiden. Wij maken graag goede muziek en spelen altijd
een gevarieerd programma. En dat al 125 jaar lang. Dat is leuk voor
ons, maar ook voor ons publiek, zodat ze met veel plezier naar ons
komen luisteren. Net zo belangrijk vinden we het dat onze leden
het naar hun zin hebben en dat de sfeer goed is.
Jaarlijks verzorgen we meerdere gratis concerten en een Benefietconcert. Daarnaast zijn we te horen als ‘huisorkest’ bij de aubade
op Koningsdag en zorgen we voor gepaste muziek bij Dodenherdenking.
Naast het orkest heeft Crescendo ook een opleidingsorkest genaamd Toetti, waarin onze leerlingen meedoen. Ook werken we
met de Muidense basisscholen samen en verzorgen we schoolprojecten en orkestlessen.

Als muziekvereniging bieden wij natuurlijk ook muzieklessen aan.
Ongeacht de leeftijd, want muziek (leren) maken is niet leeftijdgebonden.
We hechten ook veel waarde aan onze samenwerking met andere
lokale verenigingen. Waar mogelijk helpen we elkaar en blijven zo
ook midden in de Muidense samenleving staan.

KOM GERUST EENS KIJKEN EN LUISTEREN OP EEN VRIJDAGAVOND, WANNEER WIJ REPETEREN!
NATUURLIJK BENT U OOK VAN HARTE WELKOM OP ÉÉN VAN

Voor meer informatie zie achterzijde

CRESCENDO: MUZIEK ZIT ONS HART!
WWW.CRESCENDO-MUIDEN.NL

AL 125 JAAR ERVARING
ALTIJD AL EEN INSTRUMENT WILLEN LEREN SPELEN?
WACHT NIET LANGER …
De meerwaarde van een muziekvereniging ligt natuurlijk in
het samen muziek maken. We verzorgen zelf onze lessen en
bovendien laten we onze leerlingen (jong en volwassen) zo
snel mogelijk doorstromen naar het orkest. Al 125 jaar!

UNIEK: FLEXIBILITEIT IN DE LESSEN
Crescendo biedt flexibiliteit in haar lessen. Dat houdt in dat je niet vastzit aan een jaar, maar ook lessen voor een kwartaal kunt afnemen. Dit is
ook een mooie manier voor ‘herintreders’ om er weer in te komen. Uiteraard worden onze lessen altijd gegeven door professionele leerkrachten. Wil je samen lessen met iemand dan kijken we ook of dat mogelijk is.

JE BENT NOOIT TE VOLWASSEN OM TE BEGINNEN
Bij de instrumentale lessen kun je kiezen uit een blaasinstrument of een
slaginstrument. Er wordt lesgegeven op de volgende blaasinstrumenten:
bugel, trompet, hoorn, trombone, saxofoon, bariton of bas. De leerling
krijgt het instrument gratis in bruikleen, zodat ook thuis geoefend kan
worden. De slagwerkleerling krijgt voor thuis een oefenpad in bruikleen,
zodat er geen geluidsoverlast is.

EEN HOBBY VOOR HET LEVEN DUUR?
Muziek maken is een hobby voor het leven, maar is dat dan ook duur?
Bij Crescendo zit het volgende inbegrepen in het lesgeld:


Lessen van 25 minuten;



Les door professionele leerkrachten;



Een instrument in bruikleen;



Lidmaatschap van de vereniging;



Meespelen met ons opleidingsorkest Toetti;



Geen inschrijfgeld.

Alles voor een prijs die u nergens anders vindt. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend….. en dat is het voor ons ook. Een commerciële muziekschool is per jaar tot honderden euro’s duurder en daar komt de aanschaf of huur van een instrument nog bij. Makkelijke keuze toch?

KUN JE NIET KIEZEN UIT EEN INSTRUMENT DAN KUN JE HET
EERST VRIJBLIJVEND PROBEREN VIA PROELFESSEN!
Geïnteresseerd? Mail ons op: Info@crescendo-muiden.nl
*MUZIEK MAKEN IS LEUK EN BOVENDIEN HEBBEN WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN BEWEZEN DAT HET EEN ZEER POSITIEVE INVLOED HEEFT OP DE INTELLIGENTIE EN DE SOCIALE VAARDIGHEDEN VAN KINDEREN. “ BRON: WWW.MUZIEKMAAKTSLIM.NL

