
Jaarcursus gitaar

In deze cursus worden stap voor stap de basistechnieken 
van het gitaarspel eigen gemaakt. De genres kunnen 
uiteenlopen van klassiek, spaans tot populair, afhankelijk 
van de interesse van de cursist. Er kan gekozen worden voor 
individuele- of groepslessen. Groepslessen zijn lessen aan 2 
of 3 cursisten tegelijkertijd. De lesduur is afhankelijk van de 
groepsgrootte: 2 cursisten hebben 30 minuten les en 3 cursis-
ten 45 minuten. Deze cursus is toegankelijk vanaf 8 jaar, ook 
gevorderden zijn zeer welkom!

Voor 1e- en 2e jaars zal er regelmatig een onderlinge sa-
menspel-/voorspeelmiddag georganiseerd worden.

De jaarcursus start vanaf 31 augustus. De lestijden zijn in 
overleg op dinsdag, woensdag of donderdag.

Tarieven:

Groepsles

2 of 3 cursisten resp.
30 of 45 minuten   € 598,- (per les € 15,33)

Individuele les

20 minuten    € 702,- (per les € 18,00)
30 minuten    € 912,60 (per les € 23,40)

Andere lesvormen zijn mogelijk. 
Tarieven zijn gebaseerd op 39 lesweken. 
U-pas is mogelijk

Startcursus gitaar

Deze cursus  is bedoeld voor leerlingen die een jaar lang 
kennis willen maken met de gitaar en muziekles. De lessen 
duren 40 minuten 4 leerlingen De cursus is uitsluitend toe-
gankelijk voor eerste jaars gitaarleerlingen van ongeveer 
dezelfde leeftijd en kan alleen bij voldoende aanmelding-
en van start gaan. 

De startcursus start eerste week van september. 

Tarief:  € 448,50     (per les € 11,50)

Cursus Akkoorden (alleen volwassenen)

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die alleen 
akkoorden willen leren spelen. Naast het spelen van ak- 
koorden zal tevens aandacht besteed worden aan ritmiek, 
akkoordenschema’s, verschillende speltechnieken, etc.
De workshop bestaat uit 10 lessen van een uur en de  
groepsgrootte is 4 personen.

De cursus start bij voldoende aanmelding eind september 
en zal in overleg op de woensdag- of donderdagavond 
zijn.

Tarief:  € 185,-  (incl. materiaal en incl.BTW)
Telnr: 06 45 261 349
@: el@evkooten.demon.nl


