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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag 
 
WIJZIGINGEN, ZIEK- / BETER- EN AFMELDINGEN zo volledig mogelijk melden via info@ikc-remigius.nl  
Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (privacyregelgeving) 
 
 

 
OPEN DAG KUNSTWERK! MUZIEKSCHOOL   

Op zaterdag 5 juni a.s. is het weer zover, de Open Dag van Kunstwerk! Muziekschool. Van 
11.00 uur tot 13.00 uur is er van alles te beleven in Het Musiater te Zevenaar. Via een 
uitgestippelde route ga je op een muzikale ontdekkingstocht, waarbij de docenten en 
leerlingen van Kunstwerk! je graag meer vertellen over hun passie. 
 
Het cursusaanbod van Kunstwerk! is heel veelzijdig en biedt diverse mogelijkheden om je als 
muzikant te ontwikkelen. Hier kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, al vanaf 6 maanden is er de 
cursus Muziek op Schoot. Verder kun je bij Kunstwerk! terecht voor muzieklessen op diverse 
instrumenten, zowel individueel als in een groepje. Ook volwassenen, beginnend of gevorderd, zijn 
welkom bij Kunstwerk!. De muzieklessen worden op diverse locaties in de Liemers gegeven. 
Droom je ervan om op het podium te staan? Dan is Theaterbeesten, de Popband of één van de 
koren wellicht wat voor jou! 
 
Ben je er nog niet uit wat jouw favoriete instrument is? De Open Dag is het ideale moment om dit te 
ontdekken. Kom langs op zaterdag 5 juni a.s. en laat je verrassen door het cursusaanbod en neem 
een kijkje in het theater. In alle lokalen zijn er demonstraties van verschillende instrumenten te zien 
en in de theaterzaal is er live muziek verzorgd door docenten en leerlingen van de muziekschool. 
Schrijf je tijdens de Open Dag in voor een gratis proefles van een muziekinstrument naar keuze. 
Al met al belooft het toch nog een klein feestje te worden. Uiteraard volgens de richtlijnen van het 
RIVM. 
 
Locatie: Het Musiater- Bommersheufsestraat 62- Zevenaar 
De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.liemerskunstwerk.nl 
 

  
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
  

24 mei 2e Pinksterdag, alle groepen vrij 

10 juni Schoolfotograaf gr. 1-2 en gr. 8 
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