Geachte ouders / verzorgers,
Veel kinderen vinden zingen leuk. Denkt uw zoon/dochter er ook zo over? Lees dan vooral
verder.
Wie zijn wij? Wij zijn de Schola Cantorum, het koor van de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch.
Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar kinderen die zingen leuk vinden. Voor zij bij ons koor
kunnen komen zingen, is het wel noodzakelijk dat wij kijken of hun stem daarvoor geschikt is.
Stemtest
Wij nodigen kinderen uit om op een leuke manier met stemspelletjes hun stem te ontdekken
en wordt er gekeken of de stem van de kinderen voldoende zuiver is en of zij genoeg
ritmegevoel hebben.
In samenwerking met de school van uw zoon/dochter vindt dit op school en onder schooltijd
plaats. Deelname hieraan verplicht u tot niets en er zijn geen kosten aan verbonden. Wij
informeren u per e-mail over het resultaat van deze test.
Na deze test nodigen wij u en uw zoon/dochter uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens
deze bijeenkomst geven wij informatie over het koor, de zangopleiding die wordt geboden en
de overige zaken. Natuurlijk kunt u ook alvast kijken op onze website www.schola.nl of onze
facebookpagina Schola Cantorum ’s-Hertogenbosch.
Wat hebben wij te bieden?
Als lid van de Schola Cantorum ontvangt uw zoon/dochter:
- veel plezier in het samen zingen
- een goede en gedegen muzikale opleiding
- diverse diploma’s, waaronder als eerste het officieel erkende diploma Algemene
Muzikale Vorming (A.M.V.).
Naast het “standaard” zingen biedt de Schola Cantorum de kinderen ook de nodige
ontspanning door het ondernemen van leuke activiteiten, zoals sport, het jaarlijkse kamp,
spelmiddagen, koorreizen, meezingen met de Matheus Passie, CD opnamen, etc.
Graag nodigen wij uw zoon / dochter uit voor deelname aan de stemtest. Wilt u
onderstaande strook invullen en zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkracht van uw kind?
Als u meer informatie wilt over de Schola Cantorum of over de test, dan kunt u contact
opnemen met Renske van der Heijden: 06-11187785 of de heer Coen Swinkels: 073-612 26
06 of werving@schola.nl
Met vriendelijke groet,
Jeroen Felix, Rector Cantus.
_________________________________________________________________
De ouders / verzorgers van .........................………….......... Telefoon .........................
e-mail adres (in BLOKLETTERS a.u.b.)…………….……………..…..………..………..………...
 Geven toestemming voor het afnemen van de stemtest van de Schola Cantorum.
Handtekening:
Deze gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren over de test en informatiemiddag, en worden op 1 september a.s. uit
ons bestand verwijderd of zoveel eerder als u daarom verzoekt.

