
Ensemble – leuk en leerzaam spel over klassieke
muziek

Jij bent  de dir igent  van je eigen orkest:
pak muziekstukken, koop
muziekinstrumenten in, vorm een orkest
en maak muziek! Bij elk
muziekstuk ga je 1 of 2 maten voorui t in de
tijd op de notenbalk. De eerste die 60
minuten muziek heeft  gemaakt  is de
maestro!

Muziekinst rument en die je nodig hebt
maar niet zelf bezit , mag je inhuren bij je
mede- speler(s). Kanskaart en maken het
extra spannend: gelukskaarten kunnen je
speel- minuten, geld of een grat is
instrument opleveren en er zijn ook plaag-
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Geluk: qqhhh
Tacti ek: qqqqh 15 min./ p.p.

Symphony – spannend spel over klassieke
muziek

Het uit dagende spel Symphony werkt
volgens hetzelfde principe als het basisspel
Ensemble. De Maestro is echter de diri gent
die aan het
eind de meeste punten heeft verdiend. Het
spel is dynamisch door extra kaar ten,
zoals solistenkaarten en bonuskaarten.

Punten kun je verdienen op vijf fronten:
met een gevarieerd programma, de inzet
van solisten en instrumentalist en, diverse
bezet- t ingen en vermeerder ing van geld.
Het spelen van bonuskaart en lever t extra
punten op. De Maest ro is dus een echte

Geluk: qqqhh
Tacti ek: qqqqq 20 min./ p.p. 12+

Who is the Maestro?
This box contains two Maestro games based on the theme of classical
music. You don’t  need basic knowledge to play, but  can acquire it  during
these games! You will get  to know the instruments of the orchestra,
learn the names of famous composers and experience the sound of their
music.
If you want to become the Maestro in the basic game Ensemble you must
be the fir st  player to make 60 minutes of music. The Maestro of
Symphony, the game for more advanced players, can win by playing

De muziekstukken zijn te beluisteren via internet. Let  op: je hoeft  niets te weten over klassieke muziek – door Maestro Ensemble of Symphony te spelen kom je er juist  meer over


