
NIEUWS VAN KONINKLIJKE FANFARE ‘DE VRIENDENKRING’ MONTFORT 
 
Gratis blokfluitles voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool 
 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, en daarom start de fanfare binnenkort ook met een 
nieuwe blokfluitgroep voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool. De blokfluit is het 
ideale instrument om de muzikale basisbeginselen te leren. En door de jonge blokfluiters al na 
enkele maanden mee te laten spelen in de jeugdfanfare, leren ze ook nog eens snel hoe leuk het 
is om samen muziek te maken.  
 
Wellicht is blokfluitles iets dat u voor uw kind(eren) overweegt? Dan heeft de fanfare naast een 
goede opleiding ook nog eens een aantrekkelijk aanbod. Aan de eerste vier maanden blokfluitles 
zijn namelijk geen kosten verbonden, en daarna bent u vrij om te besluiten of uw kind aan het 
vervolgjaar begint. Hierdoor kunt u zonder kosten en verplichtingen uw kind laten ontdekken hoe 
leuk muziek maken op de blokfluit en binnen de jeugdfanfare is. 
 
Als uw kind na deze eerste vier maanden verder wil gaan, dan geldt voor het volgende blokfluitjaar 
(2009) het gebruikelijke gereduceerd tarief. Daarna eindigt de blokfluitfase en volgt de keuze voor 
een fanfare-instrument. Mocht uw kind voor zo’n instrument kiezen, dan belonen we dat wederom 
met een zeer interessante korting op het lesgeld ten opzichte van privéles.  
 
Maar dat zijn pas keuzes die eind 2009 aan de orde komen. Nu gaat het om het aanbod om in 
september te starten met vier maanden gratis blokfluitles, inclusief meespelen in de jeugdfanfare. 
Het enige waar u voor moet zorgen is een deugdelijke blokfluit, en de fanfare zorgt voor de rest. 
Dat lijkt ons een aanbod om eens serieus over na te denken. Zeker omdat muziek maken een 
fantastische hobby is, waar kinderen voor de rest van hun leven plezier aan kunnen beleven.  
 
Geïnteresseerd? Meld uw kind dan nu al aan om van een plek verzekerd te zijn. Hiervoor kunt u 
terecht bij Piet Wolters (Velvin 19, 541768) of Wim Jacobs (Brummeberg 28, 542672). Voor vragen 
kunt u ook bij deze personen terecht. 
In september organiseren we voor de ouders van de nieuwe blokfluiters een informatieavond. Dan 
zullen we nog eens uitgebreide ingaan op de vernieuwde opzet van de lessen en het mogelijke 
vervolgtraject. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. 
    
 
 
 
 
 
 
 


