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Niveaux | Levels | ชั้นเรียน

GROUPE DE
VIOLON

du CP au CM2
(from 1st Grade to 5th Grade)
Pour plus d’informations, veuillez consulter
le site internet du LFIB.

LYCÉE FRANÇAIS

International de Bangkok

For more information, please visit the LFIB
website.

Langue | Language | ภาษา
Anglais | English | อังกฤษ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปในเว็บไซต์
ของ LFIB.

Prix | Pricing | ราคา
450 THB / Session (1h)
Activités Extra-scolaires (AES)

@LFIBofficial

@LFIBinfo

DESCRIPTIF
DESCRIPTION
รายละเอียด

Les élèves apprendront les techniques
fondamentales du jeu en groupe,
s’écouteront mutuellement, coordonneront
l’intonation de la main gauche et le contrôle
de la proue de la main droite. Cet atelier
prépare les étudiants à jouer dans un petit
ensemble et plus tard dans un orchestre à
cordes.
Le violon est l'instrument le plus populaire
de l'orchestre. parmi les musiciens. Il génère
un niveau de concentration plus élevé et
réduit le temps passé à jouer aux jeux en
ligne et aux médias sociaux.
Ne manquez pas cette expérience, alors
rejoignez-nous dans cette activité de
groupe de violon unique proposée par LFIB.

Students will learn the fundamental skills
of playing in group, listen to one another,
coordinating between the left-hand
intonation and control of the right-hand
bow. It prepares and develops the
students to play in small ensemble and
later into a string orchestra.
Violin is the most popular instrument in
the
orchestra
among
musicians.
Moreover, it builds a higher level of
concentration and reduce the time spent
playing online game and social media.
Don't miss out this experience so come
and join us in this unique violin group
activity offered at LFIB!
นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการเล่น
เป็นกลุ่มฟังซึ่งกันและกันประสานงานระหว่าง
เสียงสูงต่ำของมือซ้ายกับการควบคุมคันชัก
มือขวา มันเตรียมและพัฒนานักเรียนให้เล่นใน
วงเล็ก ๆ และต่อมาเป็นวงออเคสตรา
ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดในวงออเคสตราในหมู่นักดนตรี นอกจาก
นี้ยังสร้างระดับความเข้มข้นที่สูงขึ้นและลดเวลา
ที่ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
อย่าพลาดประสบการณ์นี้มาร่วมกับเราใน
กิจกรรมกลุ่มไวโอลินที่ไม่เหมือนใครที่ LFIB

GROUPE
DE VIOLON

