
Markant in De Gong

AMV | Muziek Top 10 | Docent: Corine Wijma
Een cursus waarin je in dertig lessen kennismaakt met een flink aantal 
akoestische en elektrische instrumenten.
Start:  17-01-2017
dag:  dinsdag
tijd:  16:10 - 17:00
leeftijd: 7 tot 10 jaar
Prijs:  € 85,- of 4 x € 21,50

Ukelele | klein 4 snarig gitaartje | Docent: Hugo de Haas 
Voor kinderen is het een geweldig start instrument om op een ritmische en 
harmonische manier hun “eigen” liedjes te leren begeleiden. In 10 lessen 
leer je heel veel over akkoorden, ritme en aanslagtechnieken.
Start:  05-04-2017
dag:  woensdag
tijd:  13:00 - 13:45
leeftijd: 5 tot 12 jaar
Prijs:  € 77,00 of 2 x € 39,50

Toneelstudio Basis | Docent:  Nienke Goossens
Hier leeft de fantasie, dus echt alles kan. In de Toneelstudio verzinnen en 
spelen we verhalen. Daarbij doen we van alles wat met theater te maken 
heeft. Elke cursus heeft 10 lessen
Start:  26-01-2017 
dag:  woensdag
tijd:  16.00 – 17.00 
leeftijd: 7 jaar en ouder
Prijs:  € 52,00 of 2 x € 26,50

Gitaar | klassiek en elektrisch | Docent:  Chris van Tienen*
Je komt de gitaar tegen in alle muziekstijlen: klassiek, jazz, blues, pop, 
volks- en wereldmuziek. Iedereen kan gitaar leren spelen! Inschrijven is 
het hele jaar door mogelijk. 
Start:  14-09-2016
dag:  woensdag
tijd:  vanaf 13:00 
leeftijd: vanaf ca 7 jaar

Dwarsfluit | Docent: Herman Waanders*
Er is dwarsfluitles voor liefhebbers tussen de 6 en 88 jaar. Spelenderwijs 
maken we je vertrouwd met een goede techniek en werken we  aan een 
goede ademhaling en een mooie toon. Inschrijven is het hele jaar door 
mogelijk. 
dag:  donderdag
tijd:  vanaf einde van de middag 
leeftijd: vanaf 6 jaar

Piano | Docent: Janke Boersma*
Met de piano heb je altijd een compleet privé-orkest tot je beschikking 
en vrijwel elk repertoire klinkt goed op dit veelzijdige instrument. Of je 
nu graag alleen wilt spelen of vooral geïnteresseerd bent in begeleiden en 
samenspel, met de pianolessen bij Markant is dit mogelijk. 
dag:  donderdag
tijd:  vanaf einde van de middag 
leeftijd: vanaf 6 jaar

Locatie De Terebint
Dansen voor peuters | Docent: Marquita Bos
Dansen voor peuters is er voor alle 2- en 3-jarige kindjes die graag wie-
belen, springen, huppelen en dansen! De les is samen met mama, papa, 
oppas, oma of opa. De cursus heeft 17 lessen.
Start:  02-02-2017
dag:  donderdag
tijd:  09.45 – 10.30
leeftijd: 2 jaar en ouder
Prijs:  € 77,50 of 4 x € 20,00
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Muziek op schoot | Docent: Corine Wijma
Muziek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene ontwikkeling 
van jonge kinderen. Maar het is vooral gezellig om met z’n allen te dansen, 
te luisteren, te zingen en muzikale spelletjes te doen. De lesonderdelen 
kunt u ook prima thuis gebruiken, want ze sluiten aan bij de dagelijkse 
belevingswereld van uw kind. Bij het tandenpoetsen zing je bijvoorbeeld 
samen het ‘tandenpoetslied’ en bouw je net zo’n mooie toren als in de 
les. En als het buiten heel hard regent, dan denk je vanzelf weer aan het 
regenliedje dat je hebt geleerd.
Start:  25-01-2017
dag:  woensdag
tijd:  09.00 - 09.45
leeftijd: 0 tot 4 jaar
Prijs:  € 67,- of 4 x € 17,-

* Inschrijven voor muziekles is het hele jaar door mogelijk. 

Prijzen op basis van 36 lessen: 
1e jaar: € 49,50 p. maand / € 435,- ineens
2e jaar (incl. samenspel): € 56,- p. maand/ € 495,- ineens
Vanaf 3e jaar (incl. samenspel): € 68,- p. maand / € 599,- 
ineens

meer info & aanmelden: www.markantapeldoorn.nl / 055-5213967


