
De piano is één van de m
eest veelzĳdige instrum

enten, die een grote 
aantrekkingskracht op de m

ensen en com
ponisten uitoefent. Tĳdens de afgelopen 

eeuwen hebben de com
ponisten veel aandacht besteed aan de piano. Er is 

buitengewoon m
ooie m

uziek voor dit instrum
ent geschreven. De pianoliteratuur groeide 

uit tot een zeer om
vangrĳk oeuvre. 

De lessen. In m
ĳn lessen gaat het er m

ĳ vooral om
 dat leerlingen plezier hebben in het 

spelen. De les is op lange term
ĳn zo opgebouwd, dat je in het ideale geval weet hoe je 

zelfstandig nieuwe stukken kan instuderen. M
et behulp van je fantasie en creativiteit kun 

je de pianostukken heel persoonlĳk laten klinken. O
m

 dat te kunnen realiseren heb je 
techniek nodig. De progressie zal in grote m

ate afhankelĳk zĳn van je m
otivatie, 

m
otorische aanleg en het oefenen, wat een onm

isbare voorbereiding voor de pianoles 
is. Ik leg de nadruk op de klassieke pianoliteratuur. Ieder cursusjaar zal ik voor al m

ĳn 
leerlingen uitvoeringen plannen, die ik alleen of sam

en m
et een collega organiseer. 

Verder zĳn er vele m
ogelĳkheden voor optredens (zoals het pianocafé, de 'pianom

atinée 
in het grand café' en speciale HM

C them
a uitvoeringen) waar m

ĳn leerlingen m
ee 

kunnen spelen.  

Ik heb in Neurenberg/Duitsland aan de Hochschule für M
usik Nürnberg-Augsburg 

zowel m
ĳn pianostudie als m

ĳn pedagogische opleiding afgerond. Daarna heb ik m
ĳn 

pianostudie bĳ G
eoffrey D. M

adge aan het Koninklĳk Conservatorium
 in Den Haag 

voortgezet. Concerten geef ik regelm
atig solistisch, m

et m
ĳn Liedduo m

et de sopraan 
Dorothea Jakob of m

et orkest. Sinds aantal jaren werk ik sam
en m

et Taco de Vries en 
zĳn orkesten HKO

 en W
KO

 en hebben we pianoconcerten van M
ozart en Beethoven 

nr. 3 en 5 in Am
sterdam

, Houten en Leverkusen uitgevoerd.  

O
m

 m
ĳn ervaring te verbreden neem

 ik regelm
atig deel aan m

asterclasses van Peter 
Feuchtwanger. In m

ĳn pianolessen werk ik uitgebreid m
et zĳn piano oefeningen die voor 

iedere leeftĳd en niveau geschikt zĳn. De oefeningen zĳn de weg voor een goede 
pianotechniek die iedereen in zĳn dagelĳkse pianospel heel goed kan gebruiken. 

Tarieven 2021/2022


Leerlingen tot 21 jaar  
38 lessen per schooljaar, wekelĳks 

30 m
inuten 	

	
€ 80,60/m

aand 		
€ 967/jaar 

45 m
inuten 	

	
€ 120,8/m

aand		
€ 1450,50/jaar  

duoles van 45 m
inuten	

€ 59,25/m
aand 		

€ 711,00/jaar (per leerling) 
  Leerlingen vanaf 21 jaar (incl. 21%

 BTW
)  

wekelĳks 38 lessen  

30 m
inuten	

	
€  97,50/m

aand		
€ 1170/jaar 

45 m
inuten 	

	
€ 146,26/m

aand	
€ 1755,10/jaar 

twee-wekelĳks 19 lessen:  
30 m

inuten	
	

€ 48,75/m
aand 		

€ 585/jaar 
45 m

inuten	
	

€ 73,13/m
aand		

€ 877,55/jaar 
60 m

inuten	
	

€ 97,50/m
aand 		

€ 1170,00/jaar 

Alle prĳzen zĳn inclusief de huur van de lesruim
te van het Theater Aan de Slinger en 

lesvoorbereiding van de docent. De betaling vindt m
aandelĳks plaats. M

et de 
leerlingen/ouders wordt een lesovereenkom

st aan het begin van het schooljaar 
(septem

ber t/m
 augustus) afgesloten.  

lokatie

Alle lessen vinden in het Theater Aan de Slinger plaats op m

aandag en woensdag.  

Voor m
eer inform

atie kunt u m
ij graag contacteren: 


johann.m
arkel@

gm
ail.com

 
070 4271384	

 
w

w
w.johannm

arkel.com


