Muziek
kampen
2016

Mei- en Zomervakantie

Lekker muziek maken met leuke mensen én chillen op een
fantastische locatie! Zowel in de Mei- als in de Zomervakantie kun je
weer mee met één van de Muziekkampen van de MuziekGarage.
MEIVAKANTIE Groep 10-14 & Groep 14-18 jaar
• MK01 - Zo avond 1 t/m vrijdag 6 mei 2016
ZOMERVAKANTIE Groep 10-14 & Groep 14-18 jaar
• MK02 - Zo avond 24 t/m vrijdag 29 juli 2016
• MK03 - Zo avond 31 juli t/m vrijdag 5 augustus 2016
• MK04 - Zo avond 7 t/m vrijdag 12 augustus 2016
Check de website en de facebookpagina van
MuziekGarage en geef je meteen op via de site
www.muziekkampen.nl of scan de qr-code

Muziekkampen 2016
Ga mee op Muziekkamp om met leuke mensen lekker muziek te maken.
Met een variatie aan stijlen, muziekstukken en instrumenten. Tijdens de
week ontstaan meerdere bandjes en ensembles, maar ook als je een eigen
stuk wilt schrijven kun je rekenen op support van de stafleden.
De MuziekGarage Muziekkampen zijn er voor twee leeftijdsgroepen, van
10 t/m 14 en van 14 t/m 18 jaar. Elke groep heeft zijn eigen gedeelte van
het huis en deels zijn eigen activiteiten en stafleden.
De muziek staat natuurlijk voorop, maar er is volop afwisseling met leuke
activiteiten. Op het landgoed van ‘t Woldhuis is het lekker chillen, bij het
volleybalveld, aan de vijver of rond een van de vuurkorven. Ook brengen
we een bezoek aan een dichtbij gelegen stad en gaan we zwemmen.

De Muziekkampen vinden plaats in en rond ‘t Woldhuis, een
fraaie, ruime en veilige locatie midden in het land, op maar
enkele minuten rijden van de kruising van A1 en A50 bij
Apeldoorn.

Kies hieronder jouw muziekweek en boek ‘m direct
via de aanmeldpagina op www.muziekkampen.nl
Meivakantie, Groep 10-14 & Groep 14-18 jaar
• MK01 - Zo avond 1 t/m vrijdag 6 mei
Zomervakantie, Groep 10-14 & Groep 14-18 jaar
• MK02 - Zo avond 24 t/m vrijdag 29 juli
• MK03 - Zo avond 31 juli t/m vrijdag 5 augustus
• MK04 - Zo avond 7 t/m vrijdag 12 augustus
Op de website vind je meer informatie over de Muziekkampen.
Na aanmelding sturen we je een uitgebreid digitaal inschrijfformulier.

Vroege aanmelders en twee deelnemers uit één gezin krijgen extra
korting! Check de website en de facebookpagina van MuziekGarage
en meld je meteen aan op www.muziekkampen.nl
Mailen of bellen voor meer informatie mag natuurlijk ook!
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