The Musichouse Rockschoolbands
Cursus Bandcoaching
Hier doe je het voor! Wij formeren met leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd
en niveau, bands en groepen. Wat is er nou leuker en motiverender dan samen
aan liedjes te werken, covers of misschien al eigen werk.
Je leert nieuwe mensen kennen, er ontstaan nieuwe vriendschappen. Je leert ook
daadwerkelijk verantwoordelijkheden op je te nemen en het dwingt je om te oefenen.
Tijdens de wekelijkse lessen oefen je met je eigen docent al het repertoire van jouw
band of groep! (Je voelt je dan lekker op je gemak als iedereen in de band al een song
kan spelen) Wij kunnen ook startende bands en ook gevorderde bands die geen lid zijn
van ’t Muzenhuis helpen en coachen. Door ervaren muziekdocenten in te zetten, helpen
we bands aan te sturen en muzikale beslissingen te nemen zodat muziek maken leuk
blijft met groeiend resultaat. Versterkers, drumkit, microfoons en zanginstallatie zijn
aanwezig, je hoeft alleen je instrument en snoeren mee te nemen.
Muziekschool ’t Muzenhuis zorgt er voor, dat ’the Rockschool’ altijd naar een optreden
toe werkt.
Klik hier op inschrijven en doe mee!
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Er wordt ingeschreven voor een periode van minimaal één jaar! Tussentijdse uitschrijving
is dus niet mogelijk.
Voor leerlingen met les bij ’t Muzenhuis bedraagt het cursusbedrag voor één jaar, op
basis van 36 lessen van 60 minuten per jaar, inclusief de optredens, per leerling € 297,-. Dat is per les € 8,25.
U geeft bij aanmelding toestemming om dit bedrag in drie betalingstermijnen per
automatische incasso van € 99,00 te voldoen.
Voor niet leerlingen bedraagt het cursusbedrag voor één jaar, op basis van 36 lessen van
60 minuten per jaar, inclusief de optredens, per leerling € 360,--. Dat is per les € 10,00.
U geeft bij aanmelding toestemming om dit bedrag in drie betalingstermijnen per
automatische incasso van € 120,00 te voldoen.
Er wordt geen les gegeven tijdens de schoolvakanties van het primair onderwijs.
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