
 
Heb jij een lange adem?....Sla je slag… 

…..en doe mee met de superleuke muzieklessen van  
 

BLAAS-EROP-LOS!! 
 
 

Blaas-erop-los!! is er speciaal voor jou, 
 je vrienden en vriendinnen! 

 
 
Muziek maken is leerzaam, maar ook heel leuk!   
Daarom organiseert Basisschool de Regenboog samen met  
Harmonie Oefening & Uitspanning, Factorium Podiumkunsten en 
docenten MuziGo het muziekproject ‘Blaas-erop-los’. 
 
Tijdens lessen op jouw school leer je alles over instrumenten die 
gebruikt worden in een harmonieorkest. Dat is een orkest dat bestaat 
uit mensen die blaas- en slagwerkinstrumenten bespelen. 
 
Maar….dat is nog niet alles! 
Je mag ook ná schooltijd lessen gaan volgen en zelf ontdekken hoe je 
op de instrumenten speelt, want zelf doen is natuurlijk het allerleukst! 
 
Eerst krijg je lessen waarin je leert wat ritme is, hoe je muzieknoten 
leest, je gaat zingen, muziekspelletjes doen en nog veel meer! 
Daarna kies je een instrument en leer je hoe je hier de mooiste muziek 
op kunt maken.  
 
Je kunt kiezen uit de volgende instrumenten:  
dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet, tuba en slagwerk. 
 
In het begin maak je de muziek in groepen van dezelfde soort 
instrumenten. Na een paar weken vorm je met alle instrumenten bij 
elkaar hét Blaas-erop-los-orkest! 

 
Natuurlijk laat je ook horen wat je geleerd hebt. Daarom geven we een 
fantastisch eindconcert met publiek! Via YouTube (zoek op Blaas 
erop los Goirle) kun je een filmpjes bekijken van voorgaande 
concerten.  
 
Al een beetje zin gekregen? 
Op de achterzijde van deze flyer vind je een inschrijfstrook. Als je mee 
wilt doen met ‘Blaas-erop-los’: lever dan deze inschrijfstrook vóór 27 
oktober 2020 in bij de leerkracht van jouw school. 
 
 
 
 
Voor wie? Leerlingen uit groep 5 en 6  
  
Wanneer? Donderdagmiddag 15.45 -16.30 uur 
 Vanaf 5 november 2020 t/m 15 april 2021 
 
Waar? Basisschool de Regenboog 
 
Instrumenten? Het project is een samenwerking tussen 
 school – Harmonie Oefening & Uitspanning,  
 Factorium Podiumkunsten en MuziGo. 
 Instrumenten worden door Harmonie 
 Oefening & Uitspanning ter beschikking  

gesteld. Je krijgt een instrument mee naar huis zodat 
je thuis lekker kunt spelen! 

 
Kosten?      € 80,-- voor het hele traject. 



 

INSCHRIJFFORMULIER BLAAS erop LOS! 
 
 

NAAM: .................................................................................................................................................  
 
ADRES: ...............................................................................................................................................  
 
POSTCODE/WOONPLAATS:.............................................................................................................  
 
TELEFOON: ........................................................................................................................................  
 
MOBIEL TELEFOONNUMMER: .........................................................................................................  
 
E-MAILADRES:...................................................................................................................................  
 
GEBOORTEDATUM: ..........................................................................................................................  
 
 
schrijft zich in voor BLAAS EROP LOS de Regenboog Goirle. 
 
De kosten voor het lesgeld bedragen € 80,--* en zullen worden gefactureerd 
door Factorium Podiumkunsten.  
 
Wij gaan wel / niet* akkoord met het - eventueel - gebruik van 
beeld/geluidsopnames voor media-doeleinden.  
(* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
 
Handtekening ouder/verzorger Datum: 
 

 

 

 
 

 Blaas erop 
LOS! 

 
 

 

 


