
Zondag 27 mei | Masterclass Eric Vloeimans 
De Nederlandse top-trompettist Eric Vloeimans is begiftigd met ‘een schitterende toon die met de 
jaren veelzijdiger wordt’ (de Volkskrant). Op zondagmiddag vertelt deze musicus in een masterclass 
alles over zijn opvatting van muziek maken. Een masterclass die boeit voor alle muzikanten, of je nu 
trompet speelt of een heel ander instrument.  
27 mei | 12.30u-13.30u | Vooruitgang Kloosterstraat 5 in Stiphout | bijdrage EUR5,00 
 
Zondag 27 mei | Stadspark De Warande – Kindermuziektuin 
De Kindermuziektuin is al een aantal jaren een aansprekende kinderattractie bij Muziek op de 
Dommel in Eindhoven. Dit jaar staat de Kindermuziektuin ook in Helmond, in stadspark De Warande. 
Een heerlijke zondagmiddag vol muziek en zelf klanken maken, voor kinderen, grootouders, 
parkwandelaars en alle andere belangstellenden. 
27 mei | 14.00 – 17.00u | Stadspark De Warande | vrij entree 
 
Zondag 27 mei 15.30u | concert Jeugdmuziekdag Helmond, met Eric Vloeimans 
In Helmond wordt veel muziek gemaakt, onder meer bij vijf grote muziekverenigingen en bij 
Kunstkwartier. Op zondag 27 mei werken veel jeugdleerlingen een hele dag richting concert op het 
Caratpaviljoen. Het concert vindt plaats om 15.30u, en daarbij is trompettist Eric Vloeimans te gast. 
Met hem wordt aansprekende muziek uit zijn muziekboek ‘Horn of Plenty’ gespeeld. U bent van 
harte welkom om te komen luisteren. 
27 mei | 15.30u-16.15u | Caratpaviljoen in De Warande | vrij entree 
 
 

Zelf muziek gaan maken 
- Voor kinderen vanaf groep 4/5/6 
- Voor volwassenen die ooit eerder muziek gemaakt hebben 
- Voor startende volwassenen en jongeren 

 
Een gratis proefles is zo geregeld! Lever onderstaande coupon in op 27 
mei. Of bij één van de muziekverenigingen of bij Kunstkwartier. 
Je kunt je ook aanmelden voor de proefles op  
www.muziekmakeninhelmond.nl 
 
Naam:  
 
 
Instrument waar je graag een proefles in wilt: 
 
 
bij kinderen t/m 12 jaar: Leeftijd kind:  | Naam ouder: 
 
 
Telefoonnummer (ouder):   | Emailadres (ouder): 
 
 
Postcode: 
 
Gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen voor een proefles voor een 
muziekinstrument. Postcode bepaalt locatie van proefles. Verdere informatie op 
www.muziekmakeninhelmond.nl 


