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VIOLINO | VIOLONCELO | GUITARRA
INSTRUMENTO DE TECLAS
CLARINETE | TROMPETE | PERCUSSÃO

MINI-MUSIG-SCHUEL ®
¡Cantar, mover, tocar e praticar música!
A nova oferta da Escola de Música de Weinfelden é o acesso ideal
às aulas instrumentais para crianças de cinco a sete anos.
Trabalhando, em grupos pequenos, os miúdos familiarizam-se,
de numerosas maneiras, com um instrumento musical.
Para atingir tal objetivo a Escola de Música coloca à disposição
instrumentos especiais para as crianças praticarem em conjunto
com outras crianças a música e o canto. Através de formas
simples de tocar ensinar-se-á integralmente as bases da música e
dos instrumentos.
Este curso anual é compreendido como oferta para o acesso à
aula instrumental. Os cursos em grupo possibilitam obter
diferentes formas de aprendizagem divertida e simplificam
muito para as crianças, o início da aprendizagem dos instrumentos.

Formulário de inscrição

Nome
Apelido
Data de nascimento
Endereço
Código Postal/local de residência
Telefone
E-Mail
Ano de escolaridade

Idade

5–7 anos (exceções segundo acordo prévio)

Comunidade escolar

Duração da aula

40 minutos por semana

Nome do pai/da mãe

Duração do curso e local

 urso anual (fevereiro a janeiro) que tem lugar em Weinfelden.
C
No caso de haver inscrições suficientes a escola MINI-MUSIGSCHUEL® irá também com a sua comunidade.

Custos

	CHF 340,00/semestre com contribuição municipal*
CHF 390,00/semestre sem contribuição municipal
*Comunidades escolares: Berg-Birwinken, Bürgeln, BussnangRothenhausen, Ottoberg, Kemmental, Regio Märwil, Sulgen e
Weinfelden
A tarifa dos cursos inclui o aluguer do instrumento, os acessórios
e as partituras.

Instrumentos

Manhã informativa

	Violino, violoncelo, guitarra, instrumento de teclas, clarinete,
trompete, percussão
	Para os interessados haverá todos os sábados, do mês de
novembro, manhãs de informação na Escola de Música de
Weinfelden na rua Ringstrasse 4.

Violino		
Guitarra		
Clarinete		
Percussão

Violoncelo
Instrumento de teclas
Trompete

Em caso de não ser possível realizar o meu «curso desejado» teria, igualmente, interesse no seguinte
instrumento:

Data/assinatura dos pais

Inscrição

até ao 15 de janeiro no secretariado

