
MUZIEKLES VOOR JOUW KLAS: 
EEN SWINGEND CONCERT 
VAN DE MARINIERSKAPEL 

IN KUNSTMIN

Wat is Kiwanis?
Kiwanis Club Dordrecht bestaat 25 jaar. Wij zijn aangesloten bij de wereldwijde organisatie Kiwanis International, 

die als motto heeft: “serving the children of the world”. Kiwanis is georganiseerd in locale clubs  en telt in 
Nederland bijna 2100 leden in 112 clubs.

Kiwanis Club Dordrecht
Kiwanis Club Dordrecht, met ruim 30 leden uit zoveel mogelijk sectoren van de samenleving, heeft het motto als 
volgt ingevuld: zoveel mogelijk sociale doelen verwezenlijken waarbij kinderen centraal staan. Samen projecten 

opzetten en uitvoeren met als doel zoveel mogelijk geld op te halen.

Jubileumcadeau
2017 was ons jubileumjaar en dat willen we vieren 
met een bijzonder cultureel evenement: 
Swingende muzikale show, uitgevoerd door de 
Marinierskapel in Theater Kunstmin voor groep 7 
en/of 8 van de basischolen uit Dordrecht.

Wij willen de leerlingen in Kunstmin een actieve 
muzikale rol geven en kennis laten maken met dit 
muziekfestijn. Bovendien willen wij de kinderen kennis 
laten maken met het theater en de unieke beleving 
in zo’n gebouw. Door middel van een lesbrief kunt u 
de leerlingen voorbereiden op het concert en op de 
actieve onderdelen.

Op dinsdagmiddag 11 september 2018 staat het 
concert gepland. We starten om 13.30 uur en 
verwachten dat u om 13.15 uur in Kunstmin aanwezig 
bent. De uitvoering duurt ongeveer vier tot vijf 
kwartier. Een tweede uitvoering zal om 15.30 uur 
beginnen, indien de aanmeldingen voor het concert 
meer dan 500 kinderen en begeleiders zijn.
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Komt uw klas?
Wij willen graag weten of u interesse heeft om dit unieke 
evenement mee te maken en Kunstmin te bezoeken. U 
kunt zich aanmelden via de website van de St. Leergeld 
Drechtsteden (www.leergelddrechtsteden.nl). Leergeld 
heeft medewerking via hun website toegezegd, omdat 
zij de culturele ontwikkeling van kinderen hoog in het 
vaandel hebben staan en naast de algemene 
ondersteuning, ook particuliere fondsen beschikbaar 
hebben. 

Hoe naar Kunstmin?
Wij gaan er van uit dat u zelf het vervoer regelt en dat 
er per groep minimaal twee begeleiders aanwezig zijn.

Op naar Kunstmin
Het zou fi jn zijn dat wij uiterlijk mei 2018 uw reactie 
binnen hebben, zodat wij de defi nitieve invulling kunnen 
gaan regelen. U begrijpt dat dit afhankelijk is van 
het aantal aanmeldingen. We kunnen ongeveer 500 
kinderen blij maken met deze voorstelling.

Gesponsord door:

®

Informatie
De volgende leden van Kiwanis Club Dordrecht kunt u benaderen voor verdere informatie.

Piet Kooij 078 – 616 64 32 p.kooij141@kpnmail.nl
Kees van der Waal 078 – 613 25 30 c.waal63@upcmail.nl
Jan van der Wall 078 – 645 42 10 vdwall@planet.nl

www.leergelddrechtsteden.nl/schoolconcerten

	Naamloos



