
                 

 

Voor kinderen die van zingen houden. 

Heb je misschien talent, of wil je gewoon leren zingen, kom dan langs op de open dag van koorschool 

Viva la Musica! 

Op zaterdag 30 juni vanaf 14:00 in het gebouw van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente in 

Meppel op de Vledderstraat 20. Dat is onze nieuwe repetitieruimte. 

De Koorschool Viva la Musica heeft 70 leden en leert kinderen van 6 tot 18 jaar algemeen muzikale 

vaardigheden en zingen. Het begint met spelletjes en Nederlandse kinderliedjes in de groep zang en 

muziekles 1. In een hogere groep komen daar liedjes in buitenlandse talen bij en in het jeugdkoor 

wordt vooral meerstemmig gezongen.  

De koren geven regelmatig concerten waarin alle kinderen meezingen. Iedereen krijgt zangles en 

leert noten lezen.  

Plezier in het zingen staat altijd voorop. Met deze opleiding bouwen kinderen zelfvertrouwen op 

waarmee ze zich makkelijk durven laten horen, in verschillende muziekstijlen en vele verschillende 

situaties.   

Om te laten zien hoe de koorschool dat aanpakt en de lessen er uit zien is er op zaterdagmiddag 30 

juni  een inloop dag van 14:00 tot 17:00, waarbij voortdurend wat te beleven is.   

Alle koren zullen zich op verschillende momenten op de middag laten horen. Tussendoor is er voor 

de kinderen die binnenkomen gelegenheid om spelletjes te doen als kennismaking. De oudere 

kinderen en jeugd kunnen een gratis stemtest krijgen, er draait een film over de koorschool, er is een 

tentoonstelling, de ouders kunnen samen met de kinderen een proefles meemaken, er kan 

geknutseld worden en er is wat te drinken met wat lekkers. Iedereen is van harte welkom. De 

jeugdkoorleden lopen rond om alle bezoekers op te vangen en vragen te beantwoorden. Loop eens 

binnen en dompel je onder in de wereld van zang en spel. Welkom op 30 juni 

https://youtu.be/bJ4B7gS6sSI  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bJ4B7gS6sSI


Agenda 30 juni,    Open dag,    Viva la Musica 

14:00   Aanvang.  jeugdkoor zingt 

14:20   kinderen spelletjes, stemtest 

14:40   kinderkoor zingt 

15:00   mini les inzingen, do re mi 

15:20    kinderkoor zingt 

15:40   spelletjes , stemtest,  

16:00   groep zang en muziekles 1, 2 en 3  zingen 

16:20    mini les inzingen, do re mi, stemtest 

16:40   jeugdkoor zingt 

17:00   Gezamenlijke afsluiting. 

 


