Ik wil graag meedoen met Muziek in de Wijk!
De muzieklessen starten in september 2018.
Er zijn lessen in:
Blokfluit – Klarinet – Saxofoon – Trompet/Trombone – Gitaar – Basgitaar – Viool – Cello – Piano - Accordeon –
Percussie – NIEUW : VOCAL GROUP

Vul hieronder de instrumenten (max. 3) die je het liefste wilt leren:
Ik zou graag willen meedoen
met:

1.
2.
3.

Instrument

S.v.p. aankruisen welke van toepassing is

o Heb je al een instrument?
o Ik leen graag een instrument van Muziek in de Wijk (bruikleen)
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer vast:
Telefoonnummer mobiel:
Extra telefoonnummer:

(bijv. oppas, BSO, familie, buren)

Mail van ouders (+kind):
Geboortedatum:
Meisje of jongen?
School:
Groep/klas:
Heb je een U-Pas?
U-pasnummer:

U-pas pincode:

Wilt u voor de bijdrage een aanvraag doen bij het Jeugd Cultuur Fonds? Neem dan contact op met
Sushma Bhatti : sushmabhatti@mekaarutrecht.nl
Op welke dagen worden welke lessen gegeven?
Maandag:
Dinsdag: Cello, Blokfluit, Klarinet & Saxofoon
Woensdag: (Bas-)Gitaar, Percussie, Viool, Piano, Accordeon, Klarinet, Band en Vocal Group
Donderdag: Ensembleles, Trompet, (Bas-)Gitaar, Percussie
Vrijdag: (Bas-)Gitaar, Percussie, Saxofoon, Blokfluit, Klarinet
Misschien dat de lesdagen nog gaan veranderen. Als dat het geval is, laten we dit weten.
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Inschrijvingsprocedure
Dit inschrijfformulier moet zo spoedig mogelijk worden ingevuld en ingeleverd. Alleen volledig ingevulde en
ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. Kinderen krijgen spoedig bericht via e-mail of ze wel/niet
zijn geselecteerd en hoe ze zijn ingedeeld.
Inleveren van het ingevulde inschrijfformulier kan via de email aan : midwzuilen@gmail.com of u kunt het formulier
opsturen aan of afgeven op het adres : Costa Ricadreef 6, 3563 TH Utrecht t.n.v. Muziek in de Wijk.
Kosten deelname
De instrumentale lessen kosten €300,00 voor 30 lesweken in schooljaar 2018/2019. Bij een start vanaf 1 januari 2019
zijn de kosten €180,00.
Bij de instrumentale lessen is het meespelen in een van de ensembles gratis. Wanneer uw kind alleen meedoet met
een ensemble dan zijn de kosten €100,00 voor het hele schooljaar.
Bij vroegtijdig stoppen (gedurende het schooljaar) zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
De kosten voor de deelname dient u binnen twee weken na bevestiging van de inschrijving over te maken
naar : NL24RABO0138137129 t.n.v. Stichting Kunstkasteel Zuilen o.v.v. [naam leerling]
Indien betaling in één keer niet mogelijk is, kunt u ook in termijnen betalen. U kunt dit bedrag ook (gedeeltelijk) met
uw U-pas budget voldoen. Indien volledige betaling met de U-pas niet mogelijk is, kunt u voor het restant een
aanvraag indienen bij het Jeugd Cultuur Fonds. Op de voorpagina van ons inschrijfformulier staan de contactgegevens
vermeld voor de aanvraag bij het Jeugd Cultuur Fonds.
Overeenkomst na de inschrijving
De geselecteerde kinderen en hun ouders tekenen daarna een overeenkomst. Hierin spreken we af dat de kinderen
gemotiveerd zijn, zich goed gedragen, luisteren naar de muziekdocent en op tijd aanwezig zijn bij alle lessen en (x)
optredens. Indien het kind zich niet aan deze afspraken houdt, volgt een waarschuwing. Als het kind zich daarna weer
niet aan de afspraken houdt, dan wordt het kind niet meer toegelaten tot de lessen en optredens.
In het geval dat het bestuur van Stichting Kunstkasteel Zuilen genoodzaakt is te stoppen met haar activiteiten (o.a.
Muziek in de Wijk) voordat het schooljaar 2018/2019 klaar is zal gedeeltelijk restitutie van het lesgeld van de niet
genoten lessen plaatsvinden.
Publicatie van foto's
Tijdens de lessen en optredens kan er worden gefotografeerd. Deze foto’s kunnen worden gepubliceerd, bijvoorbeeld
voor de website en folders of gebruikt worden bij subsidieaanvragen. Het kan voorkomen dat uw kind op een van
deze foto's staat. Door middel van ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met deze publicaties.
Contact
Als er vragen zijn, kun je altijd contact opnemen met 'Muziek in de Wijk' via de email: midwzuilen@gmail.com
Datum:
Handtekening ouder/verzorger:

Handtekening kind:

Muziek in de Wijk is een project van www.kunstkasteelzuilen.nl
Muziek in de wijk wordt mogelijk gemaakt door: Koninklijk Zuilens Fanfare Corps, Gewa Music, Keymusic, de Brede
school Zuilen, basisscholen Zuilen, Wijkbureau Noordwest, Oranjefonds, Gemeente Utrecht, Jeugdcultuurfonds,
Me’kaar, Zimihc, kfHein fonds, Elise Mathilde fonds, Stg Wim de Monchy, Stg OAMW, VSB fonds, Buurthuis Zuilen en
het Vorstelijk complex.
Met dank aan onze vrijwilligers, de locaties en hun enthousiaste med ewerkers.
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