
 

AMV 1: Deze cursus is geschikt voor kinderen van groep 3 (6-7* jaar). Elke week worden er lessen gegeven van 45 minuten waarin wordt gezongen, 

gespeeld, geluisterd naar muziek, maar waar ook opdrachten en spelletjes aan bod komen. De ideale manier om te ontdekken of uw kind het leuk vindt om 

samen muziek te maken!  

AMV 2: Deze cursus is geschikt voor kinderen van groep 4/5 (7-8-9 jaar). In dit jaar komen alle instrumentgroepen voorbij en leren ze (de basis van) noten 

lezen. Op deze manier krijgen de kinderen de kans om verschillende instrumenten uit te proberen, en weten ze aan het einde van het jaar misschien wel 

welk instrument ze willen bespelen!  

AMV 9+: Deze cursus is geschikt voor kinderen in groep 6, 7 & 8. Ervaring met andere muzieklessen is niet nodig, maar het mag natuurlijk wel. Bij 9+ is het 

lesmateriaal aangevuld met liedjes en speelstukken die passen bij deze leeftijdsgroep.  

AMV Orkest: Het maakt niet uit of je nog maar één noot kent, of al bijna de hele toonladder want bij het AMV Orkest gaat het om samen muziek maken. 

Onder leiding van meester Dennis ga je samen mooie stukken spelen en leer je zo beter je eigen instrument beheersen en samen spelen! Deze cursus is ook 

een leuk vervolg als je AMV hebt gedaan, maar nog geen individuele les hebt. 

Nog even op een rijtje! 

 Geschikt voor: Lesduur: Lesvorm/aantal: Groepsgrootte: Cursusprijs: 

AMV 1 Groep 3 (6 & 7* jaar) 45 min. Groepsles, 36 lessen  Min. 6, max. 12 € 210,-  

AMV 2 Groep 4 & 5 (7 tot 9* jaar) 60 min. Groepsles, 36 lessen Min. 6, max. 12 € 260,-  

AMV 9+ Groep 6 tm 8 (9 tot 12 jaar) 60 min. Groepsles, 36 lessen Min. 6, max. 12 € 260,- 

AMV Orkest AMV2 gevolgd 50 min. Groepsles, 12 lessen** Min. 6 € 80,- 
* De aangegeven leeftijd is een richtlijn, in overleg bekijken we of uw kind kan deelnemen  aan een AMV-cursus. 
** De lessen van het AMV orkest lopen van oktober tot februari. De cursus kan na februari eventueel worden vervolgd. 



 

Cursusaanbod AMV schooljaar 2021-2022 

Dinsdag 
Rozet Centrum 15:30 – 16:30 AMV 2 

16:30 – 17:15 AMV 1 

17:15 – 18:15 AMV 2 

Woensdag 
Rozet Centrum 13:30 – 14:15 AMV 1 

14:15 – 15:00 AMV 1 
15:00 – 16:00 AMV 2  

16:00 – 17:00 AMV 2 

17:15 – 18:15 AMV Orkest 
18:30 – 19:30 AMV 9+ 

Vrijdag  
De Salamander - Schuytgraaf 14:00 – 15:00 AMV 2 

15:00 – 15:45 AMV 1  

16:00 – 17:00 AMV 2 
Momenteel zijn er enkel lessen ingepland op woensdag- en dinsdagmiddag in Rozet. Indien u bent geïnteresseerd 
In lestijden op andere dagen, laat dat dan vooral weten zodat wij kunnen bekijken of er ook groepen  
op andere dagen kunnen worden ingepland. 

  

Goed om te weten:  

➔ Bij AMV1 kunnen kinderen het hele 

jaar instromen. 

➔ De AMV2 cursus start altijd in 

september. Na de herfstvakantie 

kunnen kinderen niet meer instromen 

maar wel worden aangemeld voor de 

wachtlijst.  

Bij voldoende animo start er 

halverwege het jaar, eind januari, een 

nieuwe AMV2 groep.  

➔ Groepen met minder dan zes leerlingen 

worden samengevoegd of opgeheven.  

➔ Tijden onder voorbehoud.  

 

 

Contact:  

Dennis van de Kamp | dvd.kamp90@gmail.com 

 

mailto:dvd.kamp90@gmail.com

