
I N F O R M A T I E  
Ludwig Rondón is een gitarist uit Houten. Ludwig geeft recitals en 

optredens. Ook geef hij gitaarles in Houten. Hij is aangesloten bij het 
Houtens Muziek Collectief. Op deze website vindt u alle informatie over zijn 

muzieklessen in Houten. Ook kunt u zich aanmelden voor gitaarles en 
contact opnemen voor eventuele vragen of boekingen voor recitals of 

optredens. 

Lessen informatie 
Lesvormen 

De gitaarlessen zijn toegankelijk zowel voor volwassenen als kinderen. 
Kinderen kunnen al terecht vanaf ongeveer 8 jaar. Er wordt zowel in 

groepsverband als ook individueel gitaarles gegeven. 
Gitaarles in groepsverband 

Zowel voor kinderen als volwassenen die net starten is deze lesvorm zeer 
geschikt. Groepsgrootte is meestal maximaal 3 tot 4 personen. NB: er zijn 

niet altijd groepen te vormen. In het laatste geval kun je individuele gitaarles 
vorm nemen, maar is wat intensiever. 

Individuele gitaarles 
Deze intensieve vorm van les is geschikt voor alle leeftijden maar zeker 

voor de meer gevorderde leerling. Voorbereiding voor het conservatorium 
of staatsexamen, bestaat ook tot de mogelijkheden bij deze lesvorm. Bij dit 

laatste wordt zowel gewerkt aan repertoire-opbouw als theorie van de 
muziek, gericht op het toelatingsexamen voor bv. het voorbereidend jaar 

aan een hogeschool. 
Strippenkaart van 10 lessen 

Deze lesvorm is geschikt voor mensen die onregelmatige uren werken en 
niet op een vast moment de gelegenheid hebben om gitaarles te volgen, of 

een periode willen uitproberen of gitaarlessen bij ze passen. De 
gitaarlessen zijn het beste te doen in een continuïteit van 1x per week of 1x 

per twee weken. Groepsverband is ook mogelijk voor deze proeflessen. 
Voor prijzen zie verder onder aan deze pagina: tarieven en lesdagen. 

Strippenkaart (volwassenen) 
Misschien wil je eerst eens proberen of gitaarles wat voor je is. Misschien 
ben je een muziekliefhebber met een volle agenda, of heb je onregelmatig 
werk waardoor het niet haalbaar is om wekelijks les te volgen. Of je wilt om 
de paar weken een les volgen om weer even vooruit te kunnen of hebt een 

opfriscursus nodig. Voor deze gevallen is er de mogelijkheid van een 
“strippenkaart” gebruik te maken. Een strippenkaart geeft recht op 10 

individuele lessen van 30 minuten. De lessen kunnen iedere week of om de 
andere week ingevuld worden. 

 
 
 



Tarieven en lesdagen 
 

Tarieven per les 

Groepsles 
Ongeacht de groepsgrootte bij wekelijkse lessen 

€ 14 voor leerlingen jonger dan 21 jaar 
€ 17 voor leerlingen ouder dan 21 jaar 

Individuele lessen 
Wekelijkse lessen van 30 minuten 

€ 22 voor leerlingen jonger dan 21 jaar 
€ 26 voor leerlingen ouder dan 21 jaar 

Strippenkaart (10 lessen) 
(kinderen & volwassenen) € 25 

Ensembletraining 
Houtens Muziek Collectief leerlingen € 25 

Niet Houtens Muziek Collectief leerlingen € 125 
Lessen worden in Houten gegeven op maandag, woensdag, donderdag, 

zaterdag aan de Notengaarde 37 en op dinsdagen aan de Schijfmos 7. De 
tarieven gelden voor één seizoen les. 

 


