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Algemeen 

De blokfluitlessen zijn een onderdeel van Harmonie en Tamboerkorps St. Caecilia. 

De blokfluitles was in 2007 een initiatief van Luciënda Beljaars, lid van de harmonie en 

leerkracht op de lage weide, om op vrijwillige basis muziekles te geven. De blokfluitlessen 

hebben tot doel om kinderen kennis te laten maken met muziek.  

Na afloop van de blokfluitcursus bestaat er, afhankelijk van de keuze van het instrument, de 

mogelijkheid om aansluitend via het opleidingstraject van Harmonie en Tamboerkorps St. 

Caecilia muzieklessen te volgen. 

 

Toelating blokfluitles 

De blokfluitles is voor leerlingen van groep 4 en groep 5 van de basisschool. 

 

Oefeningen 

De lessen worden door Jasmijn Kenis verzorgd. 

De lestijd is van 18.30 tot 18.50 uur op de donderdagavond. 

De locatie van de lessen is: EigenPlectrum, Kerkstraat 14a te Made. 

De aanvang van de lessen is dit jaar op donderdag 25 oktober.  

 

Instrumenten 

Iedere leerling dient zelf een blokfluit aan te schaffen. De boring maakt niet uit. Moderne of 

Barok boring is beide prima.  

De methode waar we dit jaar mee starten is ‘Blokfluit spelen met Bas en Viola’. Deze wordt 

door de docent besteld. Kosten hiervoor zijn €8,95.  

 

Lesgeld 

Voor de blokfluitlessen wordt een lesgeld gevraagd van €75,-. Per seizoen worden er +/- 25 

lessen gegeven. 

Het lesgeld dient in 3 termijnen te worden overgemaakt op NL 04 RABO 0131 5057 93 van 

de Rabobank te Made t.n.v. Harmonie en Tamboerkorps St Caecilia.  

 

Aanspreekpunt 

Voor eventuele vragen betreffende de blokfluitlessen kunt u contact opnemen met: 

Jasmijn Kenis. Via de mail ikben@jasmijnkenis.nl  
Voor algemene vragen betreffende de opleidingen bij de harmonie kan u contact opnemen 

met Tineke Heil via de mail opleidingen@harmonie-made.nl    
 

Als u zoon of dochter belangstelling heeft voor de blokfluitlessen, kunt u middels het 

bijgesloten formulier uw kind aanmelden. 

 

De begeleidingscommissie blokfluitles z.o.z. 
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Naam leerling:………………………………………………………………………………. 

 

Groep:            ………………………………………………………………………………. 

 

Adres:  ………………………………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………… 

 

E-mail adres: ………………………………………………………………………………. 

 

Het strookje kunt u inleveren op:  Van Vurenstraat 9 in Made 

Of 

De aanmelding kan ook via het volgende e-mail adres: ikben@jasmijnkenis.nl 
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