TRY
MUSIC
INSTRUMENTS
- Gitaar, trompet of klarinet -

MET TMI LOSSEN WE
TWEE PROBLEMEN OP

1

ONS DOEL
Try Music Instruments (TMI)
is een moderne, innovatieve en
efficiënte mobiele muziekschool.
Ons doel is kinderen de gelegenheid
bieden om hun muzikale talenten
te ontdekken, verkennen en
ontwikkelen zonder daarvoor naar
de muziekschool te hoeven.
Dit bewerkstelligen we door
groepslessen aan te bieden op school
door gekwalificeerde docenten na de
normale lesuren.

Het is handing. Veel ouders
merken op dat ze geen tijd hebben
om hun kind naar de muziekschool
te brengen. TMI brengt de docenten
naar de school van uw kind.

2 En goedkoop! Traditionele

educatie op de muziekschool
is duur. TMI IS 75% GOEDKOPER
dan de muziekschool.

BEPERKT AANBOD!
We bieden tijdelijk GRATIS
lessen aan!
Hoe meld ik mijn kind aan?
Stuur een email naar
info@muziekvooreenleven.nl
om de gratis les aan te vragen en
vermeld daarin uw naam, die van uw
kind en het instrument (meerdere
instrumenten ook mogelijk).
We raden aan zo snel mogelijk
in te schrijven vanwege het
beperkte aantal plaatsen voor
deze gratis proeflessen.

ONZE VISIE
In een ideale wereld kan elk kind
muziekles volgen. Nu ligt de focus
op muziekeducatie voor ieder kind
in Maastricht!

WAAROM MUZIEKLES?
Research laat al jaren zien dat
muziekeducatie enorm bijdraagt aan
de ontwikkeling van cognitieve en
emotionele vaardigheden bij kinderen.
‘’Muziek is in staat om tot de
ethische zijde van de ziel te spreken.
Muziek heeft zulke eigenschappen
dat, overduidelijk, zij deel moet
worden in het opleidingsproces van
de jeugd.” Aristoteles

PRIJS (PER KIND)
De kinderen die na de proefles verder willen gaan
met lessen kunnen zich aanmelden voor onze low-cost pakketten.
Stuur een email naar info@muziekvooreenleven.nl.
Eerste twee lessen GRATIS!

Abonnementsperiode

Totaal lessen
(1 per week)

Prijs

2 maanden

8

€ 34,99

6 maanden

24

12 maanden

48

(20 % korting)

per maand

€ 32,99

per maand

€ 29,99

per maand

Noot: Dit zijn groepslessen van wekelijks 1 uur.
Minimaal 8 en maximaal 15 kinderen nemen deel.

SCHEMA VOOR TMI
De muzieklessen vinden plaats van
maandag t/m vrijdag tussen 15:00-16:00 en 16:00-17:00.
Het definitieve lesschema volgt in november.

