Klassiek	
  Koor	
  -‐	
  Jaarinschrijving	
  van	
  12	
  maanden	
  
	
  

Heb je al jaren klassiek zangles (hoeft niet bij ’t Muzenhuis te zijn) en zou je ook wel
eens in een semi professioneel klassiek koor willen zingen? Dan kan dat nu bij
Muziekschool ’t Muzenhuis!
Onze klassiek zangdocente Bernadette Bouthoorn heeft een leuk plan gelanceerd!
Bernadette, die naast haar lespraktijk bij ’t Muzenhuis ook in vaste dienst is van het koor
van de Nederlandse Opera, welke wordt gerekend tot één van de beste drie koren van de
wereld, wil namelijk op de zaterdagmorgen starten met een koor van vergevorderde
zangers en zangeressen. Ja, zelfs professionele zangers en zangeressen willen hier deel
van komen uitmaken.
Vandaar dan ook, dat de zangers en zangeressen over een basiskennis van het
notenschrift moeten beschikken. Alsmede moet ook elke zanger en zangeres om deel te
nemen in het koor komen voorzingen. Ja, het is niet anders, dat heeft uitsluitend met de
kwaliteit van het koor van doen!
Echter, als Bernadette op de vrijdagavond een optreden bij de Nederlandse Opera heeft,
dan is er op de zaterdag geen repetitie en wordt deze repetitie op een ander moment
ingehaald.
Het doel is tevens om veel concerten en optredens te gaan geven.
Doe ook mee?
Het cursusbedrag bedraagt € 24,95* per maand per zanger(es). Dit bedrag is berekend
op basis van 44 lessen van 120 minuten per cursusjaar. Dit komt per zanger(es) neer op
€ 6,80* per les/repetitieavond. Tussentijdse uitschrijving is niet mogelijk en u verplicht
zich tot betaling van het gehele cursusbedrag voor een periode van één jaar. Het
cursusgeld zal door middel van automatische incasso in 12 maandelijkse termijnen
worden geïnd.
U kunt ook ervoor kiezen om het totale jaarbedrag voor aanvang van de lessen
in ons bezit te doen zijn. In dat geval kunt u 5% van het jaarbedrag in
mindering brengen.

	
  
*	
  Voor	
  deelnemers	
  	
  van	
  21	
  jaar	
  en	
  ouder	
  wordt	
  geen	
  	
  21%	
  B.T.W.	
  in	
  rekening	
  gebracht.	
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