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மினி-மி யூ சிக்-ஸ்கூ ல் ®

த�ொடர்பு விவரங்கள்
பள்ளி நிர்வாகம்

அண்ட்ரியாஸ் ஸ்க்வீஸர் (Andreas Schweizer)

திட்ட மேலாண்மை	

மரினா மாஸ�ோலின் (Marina Massolin)

நிர்வாகம்

டேனிலா சட்டர் (Daniela Sutter)
ம�ோனிகா புஹ�ோல்ஸர்
பார்பரா மேடர்

முகவரி

(Monika Buholzer)

(Barbara Mader)

மி யூசிக்ஸ்கூல் வீன்ஃபெல்டன்
ரிங்ஸ்ட்ரேஸ்

4

8570 வீன்ஃபெல்டென்

த�ொலைபேசி

071 62620 10

த�ொலைப்பிரதி

071 62620 19

மின்னஞ்சல்

msw@musikalis.ch

இணையத்தளம்

www.musikalis.ch

வயலின் | செல்லோ | கித்தார் | கீப�ோர்டு
க்ளாரிநெட் | ட்ரம்பட் | பெர்குஷன்

மினி-மியூசிக்-ஸ்கூல்

பாடல், ஆடல், விளையாட்டு மற்றும் இசை!
வீன்ஃபெல்டென் மியூசிக் ஸ்கூல், இது ஐந்து முதல் ஏழு வயதான குழந்தைகளுக்கு இசைக்

விண்ணப்பப் படிவம்

பெயர்

கருவிகளை வாசிக்கக் கற்றுத் தருவதற்கான ஒரு சிறந்த த�ொடக்க இசைப் பள்ளியாகும். இங்கு
குழந்தைகள் ஒரு சிறிய குழுக்களாக ஒரு இசைக் கருவியுடன் பல வழிகளில் அறிமுகமாகிறார்கள்.

குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு இசைக் கருவிகளை எங்கள் இசைப் பள்ளி வழங்குகிறது. அவர்கள்
ஒன்றிணைந்து இசைக் கருவிகளை வாசித்துப் பாடல்களை பாடுவார்கள். எளிய விளையாட்டின்
வாயிலாக இசையின் அடிப்படைகளும், இசைக் கருவியை வாசிப்பதற்கும் கற்றுத் தரப்படுகிறது.

முதற் பெயர்
பிறந்த தேதி
முகவரி
அஞ்சல் குறியீடு / வீட்டின் முகவரி

இது ஒரு வருடாந்திரப் பயிற்சி வகுப்பாகும். இதில் இசைக் கருவிகளை வாசிப்பதற்கான பயிற்சிகள்
வழங்கப்படுகின்றன. குழந்தைகள் எவ்வாறு இசைக் கருவியை வாசிக்க வேண்டும் என்பதைப் பல்வேறு
வழிகளில் கற்றுக்கொள்வதற்கு குழு அறிவுறுத்தல்கள் உதவுகின்றன.

5–7 வயதினர்

(கலந்தாய்வுக்குப் பிறகு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்)

வகுப்பு நேரம்

ஒவ்வொரு வாரமும்

40 நிமிடங்கள்

பயிற்சி வகுப்பின் கால அளவு மற்றும் அமைவிடம்

த�ொலைபேசி
மின்னஞ்சல்
பள்ளி ஆண்டு
பள்ளியின் மாகாணம்
தந்தை / தாயின் முதற் பெயர்

வருடாந்திரப் பயிற்சி வகுப்பு (பிப்ரவரி முதல் ஜனவரி வரை)

கட்டணங்கள்

வீன்ஃபெல்டெனில் நடைபெறும். ப�ோதுமான அளவு மாணவர்கள் சேர்ந்தால்,

வயலின்		

மினி மியூசிக் ஸ்கூல் மற்ற சமுதாயங்களிலும் நிறுவப்படும்.

கித்தார்		

Fr. 340.– / கல்விப் பருவம் - சமுதாயப் பங்களிப்புடன் *
F r. 390.– / கல்விப் பருவம் - சமுதாயப் பங்களிப்பு இல்லாமல்

 க்ளாரிநெட்		

வயலின் செல்லோ
கீப�ோர்டு கருவிகள்
 ட்ரம்பட்

பெர்குஷன்

* மவுண்டன் பிர்விங்க்கென், பர்ஃக்லென், புஸ்நாங் - ர�ோதென்ஹௌசன், ஓட்டோ பெர்ஃக்,
கெம்மெண்டல், ரெஜிய�ோ மார்வில், சுல்ஃகென் மற்றும் வீன்ஃபெல்டென் ஆகியவற்றில் உள்ள
பள்ளிச் சமுதாயங்கள்.

எனக்கு மிகவும் விருப்பமான பயிற்சி வகுப்பில் என்னால் சேர முடியாது எனில், நான்
பின்வரும் இசைக் கருவியை வாசிக்கக் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவேன்:

இந்தப் பயிற்சி வகுப்புக்கான கட்டணங்களில் இசைக் கருவி, உபகரணங்கள் மற்றும் இசைத் தாள்கள்
ஆகியவற்றின் வாடகைக் கட்டணங்களும் உள்ளடங்கும்.

இசைக் கருவிகள்

 யலின், செல்லோ, கித்தார், கீப�ோர்டு, க்ளாரிநெட், ட்ரம்பட்,
வ

பெர்குஷன்

தேதி / பெற்றோர்களின்
கைய�ொப்பம்

பதிவு செய்துக�ொள்ளுங்கள்

ஜனவரி 15-க்காக தலைமைச் செயலகத்தில்

