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msw Mini Musig Schuel Türkisch

M I N I -M U S I G -S C H U E L®

İletişim
Okul yönetimi

Andreas Schweizer

Proje yönetimi

Marina Massolin

İdare

Daniela Sutter, Monika Buholzer, Barbara Mader

Adres

Telefon
Faks
E-posta
Web sitesi

	Weinfelden Müzik Okulu
Ringstrasse 4
8570 Weinfelden
071 6262010
071 626 2019
msw@musikalis.ch
www.musikalis.ch

KEMAN | VİYOLONSEL | GİTAR | TUŞLU ENSTRÜMANLAR
KLARNET | TROMPET | PERKÜSYON

MINI-MUSIG-SCHUEL®
Şarkı söylemek, hareket etmek, oynamak ve müzik yapmak!
Weinfelden Müzik Okulunun yeni programı, beş - yedi yaş arası
çocuklara yönelik enstrüman dersine başlamak için ideal bir
başlangıçtır. Küçük gruplar halinde çocuklar çok yönlü şekilde bir
müzik enstrümanına alıştırılır.
Bunun için müzik okulu tarafından özel çocuk enstrümanları
tahsis edilir. Birlikte müzik yapılır ve şarkı söylenir. Basit çalma
şekilleri ile müziğin ve enstrümanın temelleri bütünsel bir
yaklaşımla öğretilir.
Bu yıllık kurs, enstrüman dersine giriş olarak verilmektedir. Grup
dersleri oyun havasında öğrenmenin çeşitli türlerine imkân verir
ve çoğu çocuğun bir enstrümanı tanımasını kolaylaştırır.
Yaş

5–7 yaş (görüşme sonrası istisnalar mümkündür)

Ders süresi

Haftada 40 dakika

Kurs süresi ve yeri

Ücret

	Yıllık kurs (Şubat-Ocak arası) Weinfelden’de verilmektedir. Yeterli
kayıt olması durumunda MINI-MUSIG-SCHUEL® başka bölgelerde de kurs verecektir.
	340,00 Frank / Bölge katkılı sömestr*
390,00 Frank / Bölge katkısı olmadan sömestr*
* Berg-Birwinken, Bürgten, Bussnang-Rothenhausen, Ottoberg,
Kemmental, Regio Märwil, Sulgen ve Weinfelden okul bölgeleri

Kayıt formu

Soyadı
Adı
Doğum tarihi
Adres
Posta kodu/Şehir
Telefon
E-posta
Okul yılı
Okul bölgesi
Baba/anne adı

Keman		
Gitar		
Klarnet		
Perküsyon

Viyolonsel
Tuşlu enstrümanlar
Trompet

«İstediğim kursun» açılmaması halinde, alternatif olarak aşağıdaki enstrümanla verilen kurs ile de ilgilen-

Kurs ücretine enstrümanın, aksesuarların ve nota malzemelerinin
kirası dahildir.
Enstrümanlar

	Keman, viyolonsel, gitar, tuşlu enstrümanlar, klarnet, trompet,
perküsyon

Bilgilendirme günü

	İlgilenenler için Kasım ayının herhangi bir Cumartesi gününde
Weinfelden Müzik Okulunda (Ringstrasse 4) bir bilgilendirme
günü düzenlenecektir.

mekteyim:

Tarih/Ebeveynlerin imzası

Kayıt

15 Ocak tarihine kadar sekreterliğe gönderin

