
MUZIEKLES MET JOHAN
Akoestisch, elektrisch en klassiek gitaar
Akoestisch en elektrisch basgitaar
Ukulele

S C H O O L J A A R  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Persoonlijke aandacht en altijd bereikbaar voor muzikale vragen 
Professionele begeleiding door een afgestudeerde conservatorium musicus 
Lessen in eigen tempo, in de muziekstijl naar keuze 
Voor beginners en gevorderden, jong en oud 
Maatwerk met privélessen, groepslessen, singer-songwriter en ouder-kind lessen 

Muziekles met Johan biedt je: 

Brede en moderne lesmethode
We zullen in onze lessen een groot aanbod aan lesmatariaal gebruiken. Denk aan traditionele
muzieknotatie, methodes en tablatuur, maar ook aan akkoordenschema’s voor populaire muziek, lead
sheets voor jazz en mijn huisgemaakte materialen. Je mag natuurlijk ook je eigen materialen en methodes
meebrengen waar we samen in de lessen uit kunnen werken. 

Wil je in alleen of in groepsverband gitaar, basgitaar of ukulele leren spelen? Dan bij je hier aan het juiste
adres; in de muzieklessen met Johan leer je de meest diverse muziekstijlen spelen op het instrument wat
het beste bij je past. 



Jaarcursus
Na elke zomervakantie begint in september steeds het nieuwe seizoen dat bestaat uit 38 lesweken. Je kunt
je het hele jaar door inschrijven voor een jaarcursus. Je betaald dan uiteraard niet over de lesweken die al
zijn verstreken maar volgt alle resterende lessen tot de zomervakantie. Nadat je je hebt ingeschreven wordt
er eerst contact met je opgenomen om niveau, lesmoment en mogelijkheden te bespreken. Hierna word je
definitief geplaatst en kunnen we starten met de muzieklessen. 

Kortere lespakketten 
Mocht je er nog niet zeker van zijn of je een hele jaarcursus wilt kopen, dan is het mogelijk om pakketten
van 10 lessen of meer te kopen. Het inplannen van deze lessen zal, vanwege de kortere looptijd, mogelijk
iets lastiger zijn dan het inplannen van jaarcursussen. 

Lesvormen
Je kunt bij het kiezen van een lespakket een keuze maken uit een lestijd van 20 of 30 minuten. In overleg
zijn langere lestijden van drie kwartier tot een uur mogelijk. Er is ook een optie om duolessen te volgen. Je
bent van harte welkom met je eigen duo, maar als je je alleen aanmeld zal je door de docent, bij voldoende
aanmeldingen, worden ingedeeld op basis van leeftijd en niveau. De duolessen zijn minimaal 30 minuten en
de leskosten zullen dan worden verdeeld onder de deelnemende studenten. 

Het is ook mogelijk om eens in de 14 dagen les te hebben in overleg met de docent. Voor jonge, beginnende
studenten is dit niet aanbevolen. 

Jaarcursussen en andere lespakketten

Groepscursussen zonder noten voor volwassenen 
Naast de 'standaard' privélessen of duolessen is het ook mogelijk om met groepen volwassenen samen
muziekles te volgen op een minder intensief niveau. Het doel van deze lessen zal vooral zijn om met
simpele akkoorden bekende liedjes onder de knie te krijgen. Het niveau kan worden opgeschroefd als
daar vanuit de studenten belangstelling voor is. Deze groepen kunnen starten bij voldoende
aanmeldingen. 

Proefles
Je kunt natuurlijk ook eerst een proefles van een half uur volgen, waarin je al je vragen kunt stellen en
waarin we aan de hand van een zo standaard mogelijke les kijken of het klikt tussen ons. Mocht je na
de proefles een lespakket willen kopen, dan is deze proefles helemaal gratis. Mocht je liever verder
willen kijken, dan kost de proefles 25 euro. 

Prijzen van jaarcursus en lespakketten

10 lessenkaart, 30 minuten (bij 2-3 aanmeldingen) 
10 lessenkaart 45 minuten (bij 3-5 aanmeldingen) 

10-lessenkaart, 20 minuten  
10-lessenkaart, 30 minuten 

Jaarcursus, 38 lessen, duoles, 30 minuten
Jaarcursus, 19 lessen, 30 minuten (elke 14 dagen) 
Jaarcursus, 38 lessen, 20 minuten 
Jaarcursus, 38 lessen, 30 minuten 

Onderstaand een overzicht van de lesprijzen voor het studiejaar 2022 – 2023. Bij de prijzen is rekening gehouden met
de prijzen van schooljaar 2021 – 2022 die onder andere door de muziekscholen het KunstPodium in Dongen en het
Factorium in Tilburg zijn gehanteerd. 

Lespakketten en kosten voor groepscursussen voor volwassenen:

Lespakketten en kosten voor privélessen:

€140,- per persoon 
€140,- per persoon 

€185,-       
€275,-        

€495,- per persoon 
€495,-        
€675,-       
€985,-           



Voornaam: 

Achternaam:

Geboortedatum: 

Email-adres:

Adres:

Postcode:

Woonplaats: 

Welke cursus: 

Gewenste lesdag(en):                Woensdag           |           Donderdag

Beschikbare tijden op de gewenste lesdag(en): 

Als bovenstaande gegevens correct zijn ingevuld en u akkoord gaat met zowel de voorwaarden (zie volgende
pagina) als het zorgvuldig verwerken van deze persoonsgegevens kunt u onderaan uw handtekening plaatsen
met de datum van ondertekening. 

Datum:

Handtekening: 

Gegevens student
Wilt u zich graag aanmelden voor één van de aangeboden lespakketten, vul dan hieronder uw gegevens in voor de
administratie. U kunt het uitgeprint meebrengen naar onze eerste muziekles. 



Er word elk schooljaar uitgegaan van 38 lesweken. Het kan voorkomen dat de docent een lesdag of een gedeelte
daarvan moet annuleren vanwege een optreden, uitvoering of ander werkgerelateerd project. Deze uitgevallen
lessen worden, als dat mogelijk is, op een ander moment ingehaald en anders niet in rekening gebracht. Ook
lessen die wegvallen vanwege officiële feestdagen zullen niet in rekening worden gebracht. 

Het kan voorkomen dat de docent vanwege ziekte of overmacht muzieklessen moet missen. Er zal alles aan
worden gedaan om dit te voorkomen; mocht het vaker dan twee keer in een schooljaar gebeuren, dan zal het
lesgeld van alle uitgevallen lessen na die twee keer niet in rekening worden gebracht. Ook zal er altijd worden
geprobeerd om buiten deze uitgevallen lessen voor muzikale compensatie te zorgen. 

De muzieklessen zullen volgens een vast en goed gecommuniceerd schema verlopen. Veranderingen zullen enkel
in overleg met de student gebeuren. Het is vanwege de grote hoeveelheid studenten en reistijd helaas niet
mogelijk om lessen uit te stellen of te verplaatsen als ze eenmaal zijn vastgelegd. Ook kan er hierdoor jammer
genoeg niet met een strippenkaart van lessen worden gewerkt. 

Mocht de leerling door ziekte meer dan vier opeenvolgende lessen gaan missen, dan zullen we samen kijken naar
een passende oplossing en wordt er in overleg lesgeld teruggestort. 

Het is ten alle tijden mogelijk om de muzieklessen stop te zetten, zowel van de kant van de student als die van de
docent. Het resterende lesgeld zal dan worden teruggestort. 

Het is mogelijk om tijdelijk en voor een kleine vergoeding een gitaar te huren mocht de leerling er zelf nog geen
hebben. Zo kan iedereen rustig kijken of gitaarles iets voor hen is. Het is momenteel alleen mogelijk om
akoestische nylonsnarige gitaren te huren. 

Hopelijk geeft dit stukje tekst wat duidelijkheid over de vragen die de meeste mensen zullen hebben. Mochten er
verdere vragen zijn, dan kunnen die altijd per email of persoonlijk worden gesteld. Er is ook altijd overleg mogelijk
bij uitzonderlijke situaties om zo samen tot de best mogelijke oplossingen te komen. 

Warme groeten,

Johan Timmermans
Muziekdocent gitaar, basgitaar, ukulele en ud
Tilburg, Noord-Brabant

Email: muzieklesmetjohan@outlook.com
Instagram: @johanopinsta
Website: bit.ly/johanmusic 

Voorwaarden bij de muzieklessen, voor
zowel de docent als de student

mailto:muzieklesmetjohan@outlook.com

