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viool, altviool
en celloles
voor kinderen
en volwassenen

De Vioolschool Haarlem
21 jaar deskundig
strijkonderwijs
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1 Zelf muziek maken is het fijnste wat er is 2 Je wordt er blij en vrolijk van 3 Ontspanning naast school en werk
4 Trots op jezelf 5 Samen spelen is verrukkelijk 6 Plezier en passie 7 Muziek maakt gezond 8 Vioolles
9 Celloles volwassenen 10 Clavis Ensemble 11 String Kids 12 The Voice Kids

Componist Paul Medeiros schrijft speciale
educatieve stukken voor onze leerlingen

Muziekvakanties in
Frankrijk
De Vioolschool Haarlem organiseert al 20 jaar
muziekvakanties in Aubeterre-sur-Dronne.
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Talentbegeleiding
Tess Verweij is op zeer jonge leeftijd begonnen bij De
Vioolschool Haarlem. Daarna studeerde zij verder bij
Coosje Wijzenbeek. In 2020 behaalde ze de eerste
prijs in de categorie Iordens B van het Nederlands
Vioolconcours. Wij zijn supertrots op haar!
Leonoor van de Merwe heeft van haar zevende tot haar
negentiende jaar les gehad op De Vioolschool Haarlem
en verder bij Paul Medeiros. Na haar studie Molecular
Life Science studeert ze nu bij Chris Duindam aan het
Utrechts Conservatorium. Zo knap van deze talentvolle
dame!
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1 Muziekkamp voor jonge strijkers 2+3 Summerschool voor gevorderde strijkers
4 Studieweek voor muziekgezelschappen
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Over de Vioolschool

Specialiteit

Tarieven schooljaar 2021/2022

In De Vioolschool Haarlem wordt één-op-één lesgegeven
door professionele docenten. Talentbegeleiding en
samenspelen staan hoog in het vaandel.

les van 30 minuten
les van 45 minuten
les van 60 minuten

Galamian

Volwassenen betalen 21% btw over het lesgeld. Alle
lessen zijn individueel en worden gegeven van maandag
tot en met donderdag.
Inschrijving geldt voor een heel of een half schooljaar.
Het schooljaar 2021/2022 heeft 36 lesweken en loopt
van 30 augustus tot en met 25 juni.
Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
Een instrument kan worden gehuurd bij een vioolbouwer.

Op basis van de leerprincipes van Ivan Galamian, een
beroemde Amerikaanse vioolpedagoog, is een complete
Vioolschool-Leerlijn ontwikkeld voor alle leerlingen en
alle niveaus.

Welkom
Jonge kinderen, middelbare scholieren, studenten,
volwassenen: iedereen is welkom! Er wordt lesgegeven in
het Nederlands, Engels en Spaans.

Volg een gratis proefles
Lijkt het je leuk om een strijkinstrument te gaan bespelen?
Maak dan een afspraak voor een gratis proefles. Je mag
van ons een instrument lenen voor deze les.

€ 29
€ 40
€ 51

Open dag
Op zondag 19 september 2021 houdt De Vioolschool
Haarlem een open middag.
Van 12.00 tot 17.00 uur ben je welkom om zelf een
instrument uit te proberen!

Facebook.com/devioolschool/
Instagram: devioolschoolhaarlem
fotografie: Veerle Bastiaanssen
Contact:
De Vioolschool Haarlem
Van Egmondstraat 7
2024 XL Haarlem
06-53466101
joretta@devioolschool.nl
www.devioolschool.nl
IBAN: NL78 INGB 067 2280 396
Lid ESTA (European String Teachers Association)

