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MINI-MUSIG-SCHUEL ®
 Пеење, ритмика, игра и изведување на музика!

Новата понуда на Музичкото училиште Вајнфелден е идеален 
пристап кон инструменталната настава за петгодишни до 
седумгодишни деца. Децата во мали групи на повеќекратен 
начин се запознаваат со некој музички инструмент. 

Музичкото училиште во таа цел на располагање става 
посебни детски инструменти. Заеднички се изведуваат 
музиката и пеењето. Низ едноставни облици на игра во текот 
на целото време се учат темелите на музиката и 
инструментот.  

Oвој едногодишен курс се подразбира како пристапна 
понуда за инструменталната настава. Групната настава 
овозможува различни облици на учење низ игра и на голем 
број деца им овозможува да ги направат првите чекори со 
инструментот. 

Возраст  5–7 години (можни се исклучоци по договор)

Траење на наставата  40 минути неделно

Траење и место на курсот  Годишен курс (февруари до јануари) кој се одржува во 
Вајнфелден. Доколку има доволно пријави, училиштето 
MINI-MUSIG-SCHUEL® доаѓа и во други општини.

Цена   Фр. 340.–/од семестар со општински придонес*
  Фр. 390.–/од семестар без општински придонес

*  Училишни општини Берг-Бирвинкен, Бирглајн, Буснанг-Ротенхаузен, 

Отоберг, Кементал, Регио Мервил, Зулген и Вајнфелден

Во цената на курсот е опфатена и наемнината за 
инструментот, приборот и нотниот материјал. 

Инструменти   Виолина, виолончело, гитара, клавијатура, кларинет, труба, 
тапани.  

 

Информативно утро    За заинтересирани, секогаш во некоја од саботите во 
ноември година се одржува информативно утро во 
Музичкото училиште Вајнфелден, на улица Рингштрасе 4.



Oбразец за пријавување

Презиме 

Име

Датум на раѓање 

Aдреса

Поштенски број / место 

Teлефон

e-маил

Учил. година

Учил. општина

Име на таткото / мајката 

 
 Виолина   Виолончело
 Гитара   Клавијатури
 Кларинет   Труба
 Ударалки   нула

Доколку мојот „посакуван курс“ не се одржува, би имал/а интерес и за следните инструменти:

Датум/потпис на родителите   

Пријава   до 15. јануари во секретаријатот 
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Koнтакт

Aдреса  Musikschule Weinfelden 
Ringstrasse 4 
8570 Weinfelden 

Teлефон 071 626 20 10
e-маил msw@musikalis.ch
Вебстраница www.musikalis.ch


