Dwarsfluitdocente Deventer
WIE BEN IK?
Ik ben Charlotte en ik ben in juni 2016 afgestudeerd aan het
conservatorium in Enschede. Al op 6 jarige leeftijd ben ik begonnen
met dwarsfluitlessen in Hoorn. Tijdens mijn studie ontdekte ik mijn
voorliefde voor het lesgeven, aan jong en oud. Om te zien wat een
leerling kan bereiken in een paar weken met de juiste technieken is
mooi om te zien. Daarom ben ik na de studie mij voornamelijk op
het lesgeven gaan richten. Ik geef nu op verschillende muziekscholen
dwarsfluit- en ook blokfluitlessen. Ook ben ik dirigent van het
jeugdorkest van St. Caecilia Geesteren. Naast het lesgeven speel ik
veel samen met pianiste Arieke Hoekerd.
OVER DE DWARSFLUIT
De dwarsfluit is een zeer veelzijdig instrument. De dwarsfluit klinkt niet alleen solo heel mooi, maar
ook met piano of andere instrumenten samen. Ook in grote orkesten hoor je de dwarsfluit vaak en
tegenwoordig hoor je de dwarsfluit ook steeds meer bij jazz of pop bandjes. Veel verschillende stijlen
dus!
In de lessen krijgt de leerling alle ruimte voor eigen inbreng en voorkeur voor stijlen. Een goede
technische basis vind ik wel erg belangrijk, daarom zal dit ook veel in de les naar voren komen. Dit
wordt wel gedaan aan de hand van muzikale en leuke stukken, zodat het zeker geen saaie les wordt!
Samen spelen is ontzettend leuk, daarom gaan we in de lessen ook vaak samen spelen, bijvoorbeeld
met piano of dwarsfluit!
VOOR WIE ?
Jong, oud, beginner, gevorderd: iedereen is welkom om lessen te nemen!
TARIEVEN
Per les
Proefles
Individueel 30 minuten
Individueel 45 minuten
-

Gratis
€20,€27,50

Per jaar *
Proefles
Individueel 30 min wekelijks
Individueel 45 min wekelijks

Gratis
€700,€970,-

*Er zitten 36 lesweken in een cursusjaar. Betaling kan per jaar of in 10 termijnen. Vraag naar de
mogelijkheden.
Duoles of andere lesvormen kunnen in overleg.
De lessen kunnen wekelijks of 2 wekelijks worden genomen.
Tarieven zijn exclusief BTW. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder wordt er 21% BTW gerekend.
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