
Kom jij ook bij ons spelen?

Kom jij binnenkort eens langs?
Begint het bij jou ook te kriebelen? Neem 
dan gerust eens contact op. Je bent van 
harte welkom.

Muziekvereniging Crescendo
Plataanlaan 3
3741 WE Baarn

t: 06-48381240 (algemeen)
t: 06-10029617 (muziekonderwijs)
e: info@crescendobaarn.nl
w: www.crescendobaarn.nl
f: www.facebook.com/crescendobaarn

Wil je een keer komen kijken en luisteren?

Dinsdagavond 17.50 uur: Blokfluitklas
Dinsdagavond 19.45 uur: Harmonieorkest
Woensdagavond 18.00 uur: Blazersklas
Donderdagavond 19.00 uur: Studieorkest
Vrijdagavond 19.00 uur: Slagwerkgroep

Muziekvereniging Crescendo
Crescendo is een gezellige muziek 
vereniging voor jong en oud. Naast de 
blokfluitklas, de blazersklas, het 
studieorkest en de slagwerkgroep, is er ook 
een harmonieorkest, een dweilorkest en 
een jazzband. Er is dus altijd wel een 
onderdeel waar je kunt komen spelen.

CRESCENDO als muziek je l ief is

CRESCENDO is dé plek voor 
muziekonderwijs en muziek maken 
in verenigingsverband



Kom jij ook bij ons spelen?
Je kunt bij Crescendo al vanaf 6 jaar 
beginnen op bijvoorbeeld blokfluit in de 
blokfluitklas. Op andere blaasinstrumenten 
en slagwerk kun je vanaf 8 jaar, en na 
voldoende lessen, starten in de blazersklas 
of de slagwerkgroep 

Heb je diploma A behaald, dan kun je 
doorgroeien naar het studieorkest. Dat is 
een orkest met veel jonge muzikanten. Kom 
maar eens kijken op een donderdagavond. 

Muziekschool Crescendo
Crescendo beschikt over een uniek 
opleidingstraject, gebaseerd op een 
landelijk raamleerplan. Bij die opleiding 
horen examens (diploma’s A t/m D) en een 
systeem voor kwaliteitszorg. De lessen zijn 
individueel maar ook in groepsverband. Het 
diploma bestaat uit een praktijk- en een 
theorie examen. De lessen bij Crescendo 
worden aangeboden door professionele 
docenten met een afgeronde 
conservatoriumopleiding.

Subsidie op muziekonderwijs
Voor jongeren tot 18 jaar wordt deze 
muziekopleiding deels gesubsidieerd.
Informeer eens naar de mogelijkheden.

Probeer een instrument
Wil jij ook eens een instrument uitproberen 
en kijken of dat bij je past? Maak dan een 
afspraak. We vinden het leuk om je te 
ontvangen en je te adviseren. We kunnen je 
ook diverse instrumenten laten uitproberen.
Je kunt kiezen uit klarinet, dwarsfluit, 
saxofoon, trompet, cornet, trombone, 
hoorn, tuba, bariton, hobo, fagot, drumstel, 
pauken en melodisch slagwerk.

Een gratis proefles
Graag bieden we je een gratis proefles aan. 
Zo kan je zelf ervaren hoe leuk het is om 
muziek te maken en of het gekozen 
instrument voor jou de juiste keuze is. De 
gratis proefles kan op alle instrumenten, 
dus ook op slagwerk. 

CRESCENDO als muziek je l ief is


