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MUZIEK!

POP | JAZZ | KLASSIEK | ROCK |  R&B



Wij bieden lessen en cursussen voor alle gangbare 
instrumenten. De keuze voor welk instrument is vaak

 heel persoonlijk. Een kennismakingscursus kan 
helpen bij het maken van een keuze. 

De lessen voor het leren bespelen van een instrument 
worden individueel of gezamenlijk gegeven. Als je een 
instrument wilt uitproberen bieden we een kennis-

makingscursus aan van vier wekelijkse lessen van 20 minuten.

Een jaarcursus bestaat uit een volledig schoolseizoen van 36 lesweken. Er kan 
gekozen worden uit verschillende lesvormen. Tijdens de schoolvakanes worden 
er geen lessen aangeboden. Als er later in het seizoen gestart wordt, wordt het 
te betalen cursusgeld vastgesteld op basis van de nog beschikbare lesweken.

Voor een inhoudelijke beschrijving en de tarieven van de diverse lessen verwijzen
we je graag naar onze website www.muziekatmaassluis.nl



Samen muziek maken is leuk! Daarom werken we samen met de 
muziekverenigingen in Maassluis en met Music4fun. Omdat samenspelen een 
belangrijk element is in het leren muziek maken, willen wij dit smuleren. 

Daarom krijg je 25% korng op het cursusgeld.

Naast de reguliere muzieklessen zijn er ook korte cursussen te volgen. Voor de 
allerkleinsten start 2 keer per jaar de cursus Muziek op Schoot. Voor de kinderen 
uit groep 1 en 2 is er Muziekland en voor groep 3 en 4 Muziekwereld. Deze 2 cur-
sussen starten na de herfstvakane en bestaan uit 20 wekelijkse lessen. 
Nieuw zijn de Ukelele cursussen voor kinderen uit groep 5 en 6 en uit groep 7 en 
8. Kinderen kunnen zich ook aanmelden voor het kinderkoor van Muziek@Maas-
sluis. Dit is sluis. Dit is geen korte cursus, want het kinderkoor zingt het hele jaar door. Voor 
jongeren hebben we DJ cursussen en bandcoachingslessen die starten bij vol-
doende aanmeldingen. En voor jong en oud bieden we de Djembé cursus aan.

Als je lid bent van een harmonie-
vereniging kun je bij Muziek@Maassluis 
worden opgeleid voor de landelijke 
erkende HaFaBra theorie- en prakjkexamens. 
De examens zelf worden georganiseerd door de 
Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen en 
vinden vinden regionaal plaats. De vereniging waar je lid 
van bent zal je daarvoor aanmelden bij de ZHBM. 



Met name als je een instrument wilt uitproberen is er de mogelijkheid om een 
instrument te huren. De kosten bedragen €15.00 per maand. Wanneer een keuze 
gemaakt is, is het aan te raden zelf een instrument aan te schaffen. De docent kan 
je daarbij adviseren.

Aanmelden kan alleen via de website muziekatmaassluis.nl. Na 
aanmelding neemt een docent contact met je op voor het ma-
ken van lesafspraken. Pas als dit is gebeurd is er sprake van 
plaatsing en wordt een factuur toegestuurd. Gespreide betaling
via automasche incasso is mogelijk. Zie hiervoor onze Algemene 
voorwaarden op de website.

Heb je een vraag of wil je meer informae, neem dan 
gerust contact met ons op. Dit kan via de website of via 
een email naar info@muziekatmaassluis.nl. Telefonisch 
zijn we bereikbaar op 010 30 60 322. 
Tijdens de schoolvakanes zijn we gesloten.

Muziek@Maassluis
Uiverlaan 20
3145 XN maassluis
T: 010 30 60 322
E: info@muziekatmaassluis.nl

www.muziekatmaassluis.nl
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