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GitaarschooL RoB VaN HaL
Over mij

Ik ben Rob van Hal, gitaardocent voor klassiek, bas en electrisch gitaar. Ik ben afgstudeerd
aan Brabants Concervatorium in Tilburg. Sindsdien geef ik les in mijn eigen praktijk in Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ in Geertruidenberg.
In de loop der jaren heb ik mijn eigen methodes ontwikkeld en
veel ervaring opgedaan in de didactiek en methodiek van het
muziekonderwijs. Mijn lessen worden gekenmerkt door een
adaptieve aanpak met veel aandacht voor improvisatie en de essentie van het muziek maken. Het doel van mijn leerlingen is het
uitgangspunt van mijn lessen.

Voor wie?

Gitaarspelen is erg leuk, zeker als je merkt dat je steeds verder komt en meer kan. Iedereen kan beginnen met gitaarspelen, jong en oud. Sommigen beginnen al heel vroeg en
anderen ontdekken pas heel laat hoe leuk het is. Dat is helemaal geen probleem.
Om het leuk te vinden, moet je vooruit komen met je spel. Daarom is het wel belangrijk
dat je genoeg tijd vrijmaakt om te oefenen. Probeer minimaal een kwartier per dag te
oefenen.

Wat heb je nodig?

Naast tijd, heb je een aantal dingen nodig om goed te kunnen oefenen en om lekker
gitaar te kunnen spelen. Dit hoeft allemaal niet zo duur te zijn, als je naar het juiste adres
gaat. In onze omgeving is Laenen Music in Oosterhout (zie: www.laenenmusic.nl) een
goede winkel om je spullen te kopen. Je wordt er ook goed geholpen en zij weten welke
boeken je nodig hebt voor mijn gitaarlessen.
Je hebt nodig:
- Gitaar (klassiek/electrisch/bas)
- Voetenbankje
- Plectrum (hard) voor slaggitaaroefeningen.
- Boek (in overleg)
- Versterker en kabel (alleen voor electrisch). Meenemen naar de les is niet nodig.
- Een goede studeerplek (gaan we over praten in de les).

Hoe gaat het in zijn werk?

Je krijgt 30 minuten privéles of duoles (voor duolessen moet je je met z’n tweeën aanmelden en met z’n tweeën kunnen oefenen). Kinderen tot en met 10 jaar krijgen 20 minuten les
i.v.m. de aandachtsspan. Deze is bij jonge kinderen wat korter. Als je begint met gitaarspelen, bestaan de lessen uit wat theorie, akkoorden spelen (slaggitaar), notenschrift leren,
tabulatuur leren lezen en natuurlijk lekker spelen. Je zult zien dat je al snel wat kan.

Als je al verder bent

Het kan zijn dat je al gitaar kan spelen. Je bent dan misschien op zoek naar andere dingen
dan noten lezen of basis-slaggitaar. Ik kan je hierbij helpen. Denk dan aan:
- Solotechnieken, improviseren, plectrumtechnieken, arpeggio’s, etc.
- Gevorderde slaggitaartechnieken en ritme
- Liedbegeleiding
- Klassieke gitaarmuziek
- Compositie (bv: nummers maken/muziek maken op een zanglijn)
- Theorie (toonsoorten/modi/harmonieleer/solfège, etc.)
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GitaarschooL RoB VaN HaL
De kosten

Het bedrag per jaar voor de lessen is gebaseerd op 37 lesweken gedurende 10 maanden van 4
september 2018 t/m 1 juli 2019 tegen een uurtarief van 38,50 euro per uur excl. 21% BTW.
Ik houd hierbij zoveel mogelijk de schoolvakanties van het V.O. aan. Het bedrag mag in één keer
voldaan worden of in 12 maandelijkse termijnen v.a. 1 september. Wordt de start later in het jaar
gemaakt, dan wordt het lesgeld berekend vanaf die datum tot het einde van het schooljaar.
Als je stopt, moet je dit een maand van te voren aangeven. Het eventueel resterende lesgeld
wordt berekend aan de hand van het aantal gegeven lessen. Stop je aan het einde van het
schooljaar, houdt er dan rekening mee dat de resterende termijnen van juli en augustus nog
voldaan moeten worden.
Inhalen van gemiste lessen kan alleen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld omdat je ziek
bent, schoolkamp of een examen hebt. De les moet dezelfde week op een andere dag worden
ingehaald (indien mogelijk). Afmelden doe je minimaal 24 uur van te voren, anders kan de les
niet worden ingehaald.

Tarieven
t/m 18 jaar

21 jaar en ouder (incl. 21% btw)

30 min privéles
20 min privéles
duoles 30 min (p/p)
duoles 45 min (p/p)

€ 712,25
€ 485,00
€ 391,75
€ 587,60

€ 861,80
niet mogelijk
€ 474,00
€ 711,00

Gitaarstrippenkaart

€ 169,40,-

€ 205,00

(geeft recht op 8 lessen van 30 min. 1 jaar geldig)

Rooster voor 2018 - 2019
Aanvang lesjaar:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomerstop

3 september 2018
15 oktober t/m 21 oktober 2018
24 december 2018 t/m 6 januari 2019
4 maart t/m 10 maart 2018
22 april t/m 5 mei 2019
30-31 mei 2019
10 juni 2019
1 juli 2019

Algemene voorwaarden

Bij het kennisnemen van deze prospectus gaat u akkoord met de voorwaarden van het volgen van
de lessen, v.w.b. de betaling, inhalen van lessen en rooster, zoals hierboven staat beschreven.
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Gitaarschool Rob van Hal
Schoutenlaan 81
4931 RP Geertruidenberg
tel: 06-21657862 (privé: 0162-516749)
E-mail: info@gitaarschoolrobvanhal.nl
www.gitaarschoolrobvanhal.nl
www.youtube.com/QJamTracks
www.facebook.nl/QJamTracks
Bank:
NL12 KNAB 0255 8347 64
t.n.v. Nedview
Onder vermelding van de periode
Adres lespraktijk:
Cultureel Centrum De Schattelijn
Vismarktstraat 4a
4931 AZ Geertruidenberg
Telefoon: 0162-512226 (beheerder Schattelijn)

Schooljaar 2018 - 2019

