Tarieven Muziek & Zang 2021-2022
(5-2021)

Lesgelden muziek & zang
Dongen, Gilze en Rijen
Privéles 36 lessen*: 20 min. per lesweek
Uitbreiding, per 5 minuten per lesweek
1x per 14 dagen 30 min 18 lessen **
Duoles 36 lessen, 30 min. per lesweek***
Strippenkaart 5 lessen 30 minuten
Strippenkaart 9 lessen 30 minuten
* waarvan 34 lessen gegarandeerd

t/m 20 jr t/m 20 jr
instr. Y
instr. Z
btw-vrij btw-vrij
€ 497
€ 600
€ 124
€ 150
€ 374
€ 460
€ 434
€ 465
€ 141
€ 141
€ 249
€ 249

21 jr en > 21 jr en >
instr. Y
instr. Z
incl. btw incl. btw
€ 601
€ 726
€ 150
€ 182
€ 453
€ 557
€ 525
€ 563
€ 171
€ 171
€ 301
€ 301

Instrumenten Y: piano, keyboard, zang, harp, trompet, viool, blokfluit en dwarsfluit
Instrumenten Z: gitaar, slagwerk, klarinet en saxofoon
Aangezien de gemeentes geen subsidie meer (gaan) verstrekken t.b.v. de lesuren, dienen deze tenminste
kostendekkend te zijn. Als kunstloket (vraag en aanbod bij elkaar brengen) heeft Het KunstPodium te
maken met verschillende inkooprelaties en bijbehorende tarieven. De lestarieven zijn hierop gebaseerd.
Keuze muziekexamen
8 theorielessen à 45 min. melodie instrument + 1 theorie-examen
€ 129
A, B of C en 1 praktijkexamen
theorieboek incl. onlineprogramma Earz
€ 12,50
theorie- en praktijkexamen slagwerk
€ 89
D-examen begeleidingstraject (werkstuk en praktijkexamen)
€ 129
Op alle cursussen zijn de algemene cursusvoorwaarden van toepassing (zie www.hetkunstpodium.nl)
Maatwerk
Binnen de lessen zijn er ook volop keuzemogelijkheden: bijvoorbeeld Sing&Play, (groot)ouder-kind les,
een keuze van 2 instrumenten leren spelen (om-en-om les). Informeer naar de mogelijkheden.
** 1x 14 dagen 30 minuten les
Deze lesvorm is alleen mogelijk in overleg met de docent en is niet geschikt voor beginnende leerlingen
(= 1e en 2e lesjaar).
*** Duolessen
Wanneer je hiervoor kiest, dan betekent dit dat je door de docent wordt ingedeeld in een groepje van
2 leerlingen. De docent let daarbij op leeftijd, ervaring en vergelijkbaar niveau. De lesduur is dan
30 minuten. Let wel: een duoles kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.
Korting via muziekvereniging
Als je inschrijving+betaling via de muziekvereniging lopen, krijg je een korting van € 45 op een jaarcursus.
Proefles
Eerst proberen? Het is mogelijk om één gratis proefles (20 minuten) af te nemen.

