piano

Lieve muziekfan,
Vind jij de piano ook zo'n mooi instrument en zou je graag goed willen leren spelen?
Dan ben je bij mij op het juiste adres. Iedereen, jong of oud, beginnend of (ver)gevorderd,
is welkom als leerling. Het uitgangspunt in mijn lessen ben jijzelf; wat wil je graag (kunnen)
spelen? Samen werken we aan dit doel. Ieder op zijn/haar eigen niveau. Plezier in
pianospelen en muziek staat voorop!
Minstens 1 keer per jaar organiseer ik voor mijn jeugdige leerlingen een concert. Je mag
dan laten horen hoe mooi jouw solostuk klinkt. Of vind je het leuk om zelf mee te zingen
met de piano, met een poplied? Of wil er een vriendje of vriendinnetje mee komen spelen
op een ander instrument? Het kan allemaal.

Ik ben een gediplomeerde en ervaren pianodocente. Aan het Maastrichts conservatorium
behaalde ik mijn diploma’s docerend- en uitvoerend musicus. Ik werkte 25 jaar als
pianodocente aan verschillende muziekscholen. In mijn woonplaats Venlo heb ik mijn
eigen piano praktijk. De lessen worden gegeven in Hout-Blerick en in de Rudolf Steiner
Educare in Venlo.

Tarieven per maand t/m 18j
20 min wekelijks
30 min wekelijks

€ 42
€ 63

Het lesjaar bestaat uit twee blokken van elk vijf maanden.
Meer weten? Mail, bel, vraag mijn folder aan of probeer de gratis proefles.
077 3875470 celinevanderpeet@gmail.com
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