










Het cultuurhuis heeft een team van professionele en ervaren docenten,  
die je kunnen leren een instrument te bespelen. Je kunt kiezen voor 
privéles of samen op les. Een instrument goed leren bespelen is niet 
makkelijk, je moet veel oefenen en het kost tijd. Daarom bieden wij de 
instrumentlessen aan met 35 lesweken. Er zijn elk jaar voorspeelavonden 
en grote concerten waarbij alle leerlingen laten zien wat ze hebben 
geleerd. Alle leerlingen t/m 12 jaar krijgen in hun eerste en tweede jaar  
dat ze op les zitten de gratis Basiscursus Muziek (6 lessen) aangeboden.

INSTRUMENTEN
Akoestisch gitaar, Bariton, Basgitaar, Blokfluit, Bugel, Cello, Contrabas, 
Cornet, DJ, Drums, Dwarsfluit, Elektrisch gitaar, Harp, Hoorn, Keyboard, 
Klarinet, Orgel, Piano, Producer, Saxofoon, Slagwerk (drums, melodisch, 
percussie), Trombone, Trompet, (Alt) Viool

 

PRIVÉLES (individueel)

Minuten les  
per week

Prijs  
per leerling*

Per maand 
(10 termijnen)

20 € 550,- € 55,-

25 € 688,- € 68,80

30 € 825,- € 82,50
 

SAMEN OP LES (afhankelijk van mogelijkheid tot plaatsing)

Aantal  
leerlingen

Minuten les  
per week

Prijs  
per leerling*

Per maand 
(10 termijnen)

2 40 € 550,- € 55,-

2 60 € 825,- € 82,50

3 60 € 550,- € 55,-

* Lessen voor leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.  
Voor leerlingen 21 jaar en ouder zijn de tarieven exclusief 21% BTW.

De meeste instrumenten zijn geschikt om te leren bespelen 
vanaf een leeftijd van 7 jaar. We hebben echter ook docenten 
die al met kinderen vanaf 3 of 4 jaar kunnen starten.  
Dit is mogelijk voor o.a. viool en harp. 

 LEEFTIJD

Het tweede kind uit één gezin met reguliere muziekles  
krijgt 5% korting en het derde kind of meer 10%.

 GEZINSKORTING

Gemeente Heemskerk kent een hulpregeling voor mensen  
met een laag inkomen waarbij tot 50% van het lesgeld vergoed 
kan worden via de bijzondere bijstand. Voor meer info:  
www.heemskerk.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen.  
Ook is het mogelijk om gebruik te maken van het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. Neem voor meer info contact met ons op.

 HULPREGELINGEN LAAG INKOMEN














































