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Agenda 2019:
> 7 september
Cultuurmarkt in 
Nijverdal
13.00-17.00 uur 
Dunantplein

> 28 september
Cultuurmarkt in 
Hardenberg 
13.00-16.00 uur 
LOC

> 5 oktober 
Open dag in Dalfsen
13.00 -16.00 uur

> 12 oktober 
Open dag in Ommen
13.00 -16.00 uur
Strangeweg 25

Kijk voor lesdagen op 
onze website! 

Nieuwe docenten

Vind ons leuk! Facebook.com/muziekschoolpianoforte

Pianoforte is aan!

volgende pagina >

Nieuwe leerlingen
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We verwelkomen aantal nieuwe leerlingen binnen onze  school. Namens het team wensen wij 
jullie veel leerplezier bij Pianoforte!
Bo -  gitaar   |  Avo - gitaar   |   Arsen - piano  |  Elisheva - viool | Bettus - cello
Douk - cello  |  Coco  - piano   | Kamiel - piano  |  Nicole - gitaar  | Ivar - gitaar
Hannah - gitaar | Senna - gitaar | Thorsten - gitaar | Stan - gitaar | Jennie - cello 

We verwelkomen al onze leerlingen en onze docenten. Het belooft weer 
een super muzikaal jaar te worden! 

Wisse de Rijk - Cello 
Berend Zandbergen- Drums
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Bandcoaching/samenspel
Om onze leerlingen een nóg beter aanbod aan muzieklessen  te kunnen bieden hebben 
wij besloten om een project bandcoaching te gaan starten. De extra bandlessen worden 
aangeboden door een 10-weekse cursus! 

Samen muziek maken is leren communiceren, naar elkaar luisteren, samen naar een doel 
toewerken, zelfvertrouwen opbouwen en heel veel plezier hebben met elkaar!  We kunnen 
dit al onze leerlingen aanraden, niet alleen de gevorderden maar ook de beginners!

Meer weten? Mail of bel:
info@muziekschoolpianoforte.nl
T. 06 144 36 332 

www.muziekschoolpianoforte.nl

Volg ons op

Wij komen met goed nieuws! Dit schooljaar wordt het Pianoforte koor  
opgericht. We streven om muziek nog toegankelijker te maken voor  
iedereen, daarom bieden wij de koorlessen kosteloos aan voor onze  
leerlingen. Meer informatie volgt snel.

Pianoforte kan beeldmaterialen gebruiken van concerten en evenementen 
voor onze promotie doeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat 
aan ons doorgeven.

Nieuwe locatie in Dalfsen
In april zijn wij een nieuwe samen-
werking gestart met basisschool 
de Spiegel in Dalfsen. We zijn erg 
blij om hier onze lessen te mogen 
geven en dat er zo veel 
belangstelling is voor muziek!

‘ Life is a song, sing it! ’


