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M I N I -M U S I G -S C H U E L®

Kontakt
Drejtuesi i shkollës

Andreas Schweizer

Dretjuesi i projektit

Marina Massolin

Administrata

Daniela Sutter, Monika Buholzer, Barbara Mader

Adresa

Musikschule Weinfelden
Ringstrasse 4
8570 Weinfelden

Telefon

071 626 2010
071 626 2019
msw@musikalis.ch
vvww.musikalis.ch

Telefax
E-Mail
Faqe interneti

VIOLINË | VIOLONÇELO | KITARË | INSTRUMENTA ME DUAR
KLARINETË | TROMPETË | INSTRUMENTA PERKUSIONI

MINI-MUSIG-SCHUEL®
Këndim, lëvizje, lojra dhe muzikë!

Formulari i regjistrimit
Mbiemri

Oferta e re e shkollës së muzikës është fillimi ideal në mësimin e
instrumentave për fëmijët e moshës pesë deri shtatë vjeç. Në
grupe të vogla, fëmijët do të mësojnë në mënyra të shumëllojshme sesi të gjejnë veten me një instrument muzikor.
Nga shkolla e muzikës do të vendosen në dispozicion për këtë
qëllim instrumenta special muzikor. Do të këndohet dhe do të
bëhet muzikë në grup. Me anë të formave të thjeshta të lojrave
do të mësohen në tërësi bazat e muzikës dhe të instrumentit.
Ky vit kursi do të kuptohet si një ofertë fillestare për mësimin e
instrumentit. Mësimi në grup mundëson forma të ndryshme të
të mësuarit me anë të lojrave dhe i lehtëson shumë fëmijët në
fazën fillestare me instrumentin.
5–7 vjeç (janë të mundura përjashtimet me rënie dakort)
40 minuta në javë

Mosha
Ora e mësimit
Kohëzgjatja dhe Vendi

Kostot

	Kurs vjetor (muaji shkurt deri janar) zhvillohet në Weinfelden.
Nëse ka regjistrime mjaftueshëm, MINII-MUSIG-SCHUEL® shkon
edhe në komuan të tjera.
	Fr. 340.–/në semestër me kontributin e komunës*
Fr. 390.–/ në semestër pa kontributin e komunës
	
* Komuna shkollore të Berg-Birwinken, Bürglen, BussnangRothenhausen, Ottoberg, Kemmental, Regio Märwil, Sulgen dhe
Weinfelden
	Në kostot e kursit është përfshirë edhe qeraja për instrumentin,
asetet dhe materialet

Instrumente

Emri
Data e lindjes
Adresa
Kodi postal/Vendbanimi
Telefoni
E-Mail
Viti shkollor
Komuna e shkollës
Emri i babait/nënës

Violinë		
Kitarë		
Klarinetë		
Instrumenta perkusioni

Violonçeli
Instrumenta me duar
Trompetë

Meqë «kursi i dëshiruar» nuk është këtu, do të kisha interes edhe për instrumentin në vijim:

	Violinë, Violonçelë, Kitarë, Instrumenta me duar, Klarinetë,
Trompetë, Perkusion

Mëngjesi i informacionit

 ër të interesuarit, çdo të shtunë në muajin Nëntor zhvillohet
P
një mëngjes informativ në Shkollën e muzikës në Weinfelden në
adresën: Ringstrasse 4

Data/ Firma e prindërve

Regjistrimi

deri më 15 Janar në sekratari

