Maak meer muziek! Vervolglessen en leerlingenorkest
Waren de muzieklessen op school super chill? Wil je na de voorjaarsvakantie
verder met lessen? Ja? Dan doet muziekvereniging De Bazuin uit De Meern je een
leuk aanbod: je kunt vrijblijvend lid worden van De Bazuin en dan krijg je gratis een
instrument in bruikleen van De Bazuin. Zodra je muziekdocent vindt dat je niveau
voldoende is, mag je tot aan de zomervakantie 2017 gratis mee doen met ons
opstaporkest. Dan gaan we ons laten horen bij leuke optredens!

Tot de zomervakantie
Schrijf je nu alvast vrijblijvend in bij De Bazuin via debazuindemeern.nl/inschrijfformulier en zet bij je
naam ook: ‘Boomgaard-project’. Details:
 Wat? Muziekles volgen en samenspelen met het opstap- of leerlingenorkest
 Wanneer? Muziekles start na de voorjaarsvakantie. Het opstaporkest begint zodra er voldoende
leerlingen klaar voor zijn. Repetitietijd nader te bepalen in overleg.
 Voor wie? Voor iedereen die les neemt bij de muziekdocenten van het Boormgaard-project en van
wie de docent vindt dat het niveau voldoende is om mee te kunnen spelen.
 Geen instrument? Het instrument krijg je gratis in bruikleen van De Bazuin. Bij problemen met het
instrument kan je contact opnemen met Gé Hoffland: ghoffland@gmail.com.
 Met welke docent? Hieronder vind je de gegevens van docenten die vervolglessen aanbieden.
Instrument

Docent

Uurtariefb

Lesdag

Locatie

Klarinet b

Jooske van Andel

€37.50 per uur

Vrijdag

De Boomgaard

Contact
 jooske97@gmail.com
 06-20067478

14 groepslessen
van 60 minuten
 miriamstoffelsma@hotmail.com
Saxofoon
Miriam Stoffelsma
Vrijdag De Boomgaard
(3 kinderen)
 06-13566176
€175,- pp.
10 groepslessen
 sari.straatsma@gmail.com
Sari
Straatsma
&
van
45
minuten
Woens 06-18127048
Dwarsfluit b
De Boomgaard
Coralien Vierstra
(5 kinderen)
dag
 info@studioflutonicum.nl
€112.50 pp.
?
€261,Kunstcentrum De
 henkveldt@gmail.com
Koperblazersa Henk Veldt
14 individuele
Vrijdag Nieuwe Vaart,
 06-24495418
lessen van 20 min
Vleuten
€261,Kunstcentrum De
Woens contact@maartenrongen.nl
Slagwerka
Maarten Rongen
14 individuele
Nieuwe Vaart,
dag
 06-27312780
lessen van 20 min
Vleuten
a Voor meer informatie over verschillende lesvormen en tarieven van koperblazers (trompet, hoorn, trombone, en bariton)
of slagwerk kijk op de website van Nieuwe Vaart, www.nieuwevaart.nl
b Het tarief van de vervolglessen is afhankelijk van de duur van de les, het aantal lessen, en keuze voor een groeps- of
privéles. Vraag aan de docenten naar andere lesvormen en –mogelijkheiden. Die zijn er wel!

Na de zomervakantie
Als je ingeschreven bent bij De Bazuin en op muziekles zit, stuurt De Bazuin je voor de zomervakantie
een e-mail met de vraag of je na de zomervakantie verder wilt met lessen en het orkest. Zo niet, dan
kost het verder niets en wordt je automatisch uitgeschreven. Ga je wel door? Dan krijg je €100,korting op de contributie voor de muziekvereniging voor het eerste jaar. De halfjaarlijkse contributie
bedraagt €90,-. Daarnaast regelt De Bazuin ook nog eens extra subsidie bij de gemeente voor de
muzieklessen bij gekwalificeerde docenten, die de landelijke HaFaBra- examens af kunnen nemen.
Deze subsidie krijg je direct als korting op het lesgeld als je voor het hele jaar je inschrijft! In 2016 was
dit € 182. Maar dat komt later. Eerst maar eens gratis kennis maken! Tot snel?

