Muziek in De Ravel
The
Music
Space

Op zoek naar
dé popmuziekschool
van Utrecht?

Of zoekt jouw band
een toffe, geluidsdichte
oefenruimte?

Openingsfestival
met o.a. workshops van

Jett Rebel en Danny van Mister and Mississippi
10 & 11 september, 12-20 uur

Muziek in De Ravel
Wil jij leren praten door
een instrument? Art in
Music biedt popmuzieklessen voor kinderen vanaf
7 jaar. Vanaf de allereerste
les kies jij jouw favoriete
nummers. Wij leren je de
techniek. En heb je het
instrument een beetje
onder de knie? Dan kun je
lid worden van een band.
Onder leiding van een
toffe bandcoach, oefen je
voor optredens in ACU
of dB’s.

Stadsrestaurant Kantien:
tweede lunch gratis!

Ravel dé plek voor jou. Op 10 en 11 september openen Art in Music en
The Music Space hun deuren in Utrecht-West

Tijdens het openingsfestival kun je:
• gratis proeflessen volgen*
• workshop songwriting volgen met met Jett Rebel*
• workshop effectief repeteren volgen met Danny van Tiggele
van Mister and Mississippi*
• toffe bands in actie zien
• ontdekken hoe je een liedje produceert en opneemt
• een repetitie bijwonen
• de perfecte akoestiek ervaren in de studio’s
• kennismaken met de jonge muziekdocenten van Art in Music
• zelf een liedje opnemen
* Wil jij meedoen met de workshop van Jett Rebel of van Danny van Tiggele
of een gratis proefles volgen? Meld je aan via www.artinmusic.nl. Vol=vol.
Alle andere activiteiten zijn vrij toegankelijk.
Houd onze websites in de gaten voor de programmering!
www.artinmusic.nl www.themusicspace.nl
10 & 11 september, 12-20 uur, Ravellaan 96, souterrain, Utrecht

Heb jij al een band, maar
zoek je een geluidsdichte
oefenruimte en/of
opnamestudio? Dan is
The Music Space een
relaxte plek. In een
huiselijke sfeer, te midden
van muziekliefhebbers,
kun je volop repeteren en
professionele opnames
maken.
The Music Space staat
garant voor een perfecte
akoestiek!

Kortingsbon

KANTIEN
Alleen tijdens het openingsfestival Muziek in De Ravel:

2e lunch gratis
Op vertoon van deze
kortingsbon.

Ontwerp Stip.nl

Ken je onze bovenburen
van het sfeervolle stadsrestaurant Kantien al?
Een perfecte plek om tussen
de opnames door te lunchen
of een koffie te doen tijdens
de muziekles van je kind.
Je kunt er culinaire gerechten eten met een flinke
dosis Hollandse kook- en
geestdrift.
Producten uit de buurt!

Is muziek maken jouw manier om jezelf te uiten? Dan is Muziek in De

The
Music
Space

