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மினி-மியூசிக்-ஸ்கூல்
பொடல், ஆடல், விைளயொட்டு மற்றும் இைச! 

வீன்ஃச�லசடென் மியூசிக ஸ்கூல, இது ஐந்து மு்ல ஏழு வய்ோன குழந்்்களுககு இ்ெக 

கருவிக்் வோசிககக கற்றுத ் ருவ்ற்கோன ஒரு சிறந்் ச்ோடெகக இ்ெப் �ள்ளியோகும. இங்கு 

குழந்்்கள் ஒரு சிறிய குழுகக்ோக ஒரு இ்ெக கருவியுடென் �ல வழிகளில அறிமுகமோகிறோர்கள்.

குழந்்்களுககோன சிறப்பு இ்ெக கருவிக்் எங்கள் இ்ெப் �ள்ளி வழங்குகிறது. அவர்கள் 

ஒன்றி்ைந்து இ்ெக கருவிக்் வோசிததுப் �ோடெலக்் �ோடுவோர்கள். எளிய வி்்யோட்டின் 

வோயிலோக இ்ெயின் அடிப்�்டெகளும, இ்ெக கருவி்ய வோசிப்�்ற்கும கற்றுத ் ்ரப்�டுகிறது.

இது ஒரு வருடெோந்தி்ரப் �யிற்சி வகுப்�ோகும. இதில இ்ெக கருவிக்் வோசிப்�்ற்கோன �யிற்சிகள் 

வழங்கப்�டுகின்றன. குழந்்்கள் எவவோறு இ்ெக கருவி்ய வோசிகக ் வண்டும என்�்்ப் �ல்வறு 

வழிகளில கற்றுகசகோள்வ்ற்கு குழு அறிவுறுத்லகள் உ்வுகின்றன.

5–7 வயதினர் (கலந்்ோய்வுககுப் பிறகு ் ்ர்ந்ச்டுககப்�டுவோர்கள்)

வகுப்பு ேேரம்  ஒவசவோரு வோ்ரமும 40 நிமிடெங்கள்

பயிற்சி வகுப்பின் ்கொல அளவு மற்றும் அைமவிடம் 

  வருடெோந்தி்ரப் �யிற்சி வகுப்பு (பிப்்ரவரி மு்ல ஜனவரி வ்்ர) 

வீன்ஃச�லசடெனில ெ்டெச�றும. ் �ோதுமோன அ்வு மோைவர்கள் ் ெர்ந்்ோல, 

மினி மியூசிக ஸ்கூல மற்ற ெமு்ோயங்களிலும நிறுவப்�டும. 

்கட்டணங்கள் Fr. 380.– / கலவிப் �ருவம ெமு்ோயப் �ங்களிப்புடென் *

  Fr. 430.– / கலவிப் �ருவம ெமு்ோயப் �ங்களிப்பு இலலோமல

 *  மவுண்டன் பிர்விங்க்கென், பர்ஃ்க்லென், புஸ்நாங - ர�நா்ென்்ஹௌசன், 

ஓடர்டநா ் பர்ஃ்க, ் கெம்மண்டல், ் �ஜிர�நா மநார்வில், சுல்ஃ்கென் மற்றும 

வீன்ஃ்பல்்்டன் ஆகி�வற்றில் உள்ள பளளிச் சமுெநா�ஙகெள.

இந்்ப் �யிற்சி வகுப்புககோன கட்டெைங்களில இ்ெக கருவி, உ�க்ரைங்கள் மற்றும இ்ெத ் ோள்கள் 

ஆகியவற்றின் வோடெ்கக கட்டெைங்களும உள்்டெங்கும.

இைசக் ்கருவி்கள்  வயலின், செல்லோ, கித்ோர், கீ்�ோர்டு, க்ோரிசெட், ட்்ரம�ட், 

ச�ர்குஷன் 



விணணப்பப் படிவம்

தபயர்

மு�ற் தபயர்

பிறந� ே�தி

மு்கவரி

அஞசல் குறியீடு / வீட்டின் மு்கவரி

த�ொைலேபசி

மின்னஞசல்

பள்ளி ஆணடு

பள்ளியின் மொ்கொணம்

�நை� / �ொயின் மு�ற் தபயர்

 வயலின்   வயலின் செல்லோ

 கித்ோர்   கீ்�ோர்டு கருவிகள்

 க்ோரிசெட்   ட்்ரம�ட்

 ச�ர்குஷன்   யோழ்

எனக்கு மி்கவும் விருப்பமொன பயிற்சி வகுப்பில் என்னொல் ேசர முடியொது எனில், ேொன் 

பின்வரும் இைசக் ்கருவிைய வொசிக்்கக் ்கற்றுக்த்கொள்ள விரும்புேவன்:

ே�தி / தபற்ேறொர்்களின் 

ை்கதயொப்பம்

பதிவு தசய்துத்கொள்ளுங்கள் ஜனவரி 15-ககோக ் ்ல்மச் செயலகததில
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த�ொடர்பு விவரங்கள்

மு்கவரி  Musikschule Weinfelden 

Ringstrasse 4 

8570 Weinfelden 

�ொலைபேசி 071 626 20 10

மின ்னஞ ்சல ் msw@musikalis.ch

இணைய� ்�ளம ் www.musikalis.ch


