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SNAAR
Popgitaar
Klassiek gitaar
Elektrisch gitaar
Basgitaar
Viool
Altviool
Cello

De Hillegomse Muziekschool is een actieve muziekschool met een groot aanbod in
kindercursussen en samenspeelcursussen. Daarnaast worden veel voorspeel- en
samenspeelactiviteiten georganiseerd voor de leerlingen. Met lessen voor meer
dan twintig verschillende instrumenten is ook daarin ons aanbod ruim te noemen:

Ruim aanbod instrumenten
POP
Elektrische gitaar
Popgitaar
Basgitaar
Keyboard
Piano lichte muziek
Saxofoon
Zang
Drums

TOETS
Accordeon
Keyboard
Piano klassiek
Piano lichte muziek

BLAAS
Fagot
Blokfluit
Hobo
Dwarsfluit
Klarinet
Saxofoon
Trombone
Trompet
Hoorn



Lessenkaarten
De lessenkaarten zijn er voor leerlingen die nog niet zeker zijn van hun
keuze en nog een aantal lessen nodig hebben voordat zij hun
definitieve keuze maken voor een jaarcursus. Ook is deze
kaart goed te gebruiken voor leerlingen die hun instru-
ment van vroeger weer eens willen oppakken. 
Er zijn verschillende lessenkaarten te koop voor 
lessen van 20 of 30 minuten. De lessen worden in
overleg met de docent gepland. Een lessenkaart
kan ook gebruikt worden bij verschillende 
docenten en/of instrumenten.

INDIVIDUELE LES OF DUOLES
Er zijn verschillende lesvormen mogelijk bij de Hillegomse Muziekschool. Er kan ge-
kozen worden voor wekelijkse individuele lessen van 20 of 30 minuten, maar ook

voor wekelijkse duolessen van 40 minuten. 
Als je kiest voor een individuele les dan heeft dit als voordeel dat je
zelf het tempo bepaalt en dat er meer op jouw eigen mogelijkheden
en interesses kan worden ingesprongen. 

Lijkt het je leuk om samen muziek te maken? Dan is de duoles echt
iets voor jou! Tijdens het samenspelen leer je naar elkaar luisteren

en op elkaar te reageren; kortom je leert van elkaar! 

INDIVIDUELE LES OM DE WEEK
Naast de wekelijkse individuele lessen is het ook mogelijk om te kiezen voor twee-
wekelijkse lessen van 30 of 40 minuten. Deze lesvorm wordt alleen aangeboden
aan leerlingen vanaf twaalf jaar, want voor jongere leerlingen is het belangrijk om
wekelijks de lessen te volgen. 

keyboard-
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Individuele en duolessen
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Jaartarieven 2017-2018
VOOR LEERLINGEN UIT HILLEGOM
                                                                           Jeugd              vanaf 21 jaar
                                                                                          t/m 20 jaar              (incl. btw)
Individuele les 20 min                                                  €   656,00           €   793,76
Individuele les 30 min                                                  €   955,00           € 1155,55
Individuele les 30 min per 14 dagen*                  €   478,00           €   578,38
Individuele les 40 min per 14 dagen*                  €   656,00           €   793,76
* Alleen voor leerlingen vanaf 12 jaar. Lestijd bepaal je zelf in overleg met je docent.

VOOR LEERLINGEN VAN BUITEN HILLEGOM
                                                                           Jeugd            vanaf 21 jaar
                                                                                          t/m 20 jaar             (incl. btw)
Individuele les 20 min                                                  €   817,00           €   988,57
Individuele les 30 min                                                  € 1191,00          € 1441,11
Individuele les 30 min per 14 dagen*                  €   598,00          €   723,58
Individuele les 40 min per 14 dagen*                  €   817,00           €   988,57
* Alleen voor leerlingen vanaf 12 jaar. Lestijd bepaal je in overleg met je docent.

klarinetles

                                t/m 20 jaar     v.a. 21 jaar
2 x 20 minuten      € 44,00         €   53,24
5 x 20 minuten      € 112,00         € 135,52
7 x 20 minuten      € 154,00         € 186,34

10 x 20 minuten      € 215,00         € 260,15

3 x 30 minuten      € 101,00         € 122,21
10 x 30 minuten      € 333,00         € 402,93

TARIEVEN VAN LESSENKAARTEN
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Inschrijven
Een inschrijfformulier is te vinden op onze website: 

www.hillegomsemuziekschool.nl
Ook de algemene regels rondom de lessen zijn hier te vinden.



Kennismakingsles
Heb je zin om op muziekles te komen maar
wil je eerst een les uitproberen? Geen 
probleem! Je kunt gedurende het hele jaar

een gratis kennismakingsles aanvragen
zodat je eerst kunt kennismaken met de docent, de

leerstof en het instrument van jouw keuze.

De Hillegomse Muziekschool verzorgt 
de HAFA opleiding voor de leerlingen

van de Hillegomse Harmonie Kapel en
Muziekvereniging Crescendo. Dit houdt
in dat deze leerlingen lid zijn van één van die 
verenigingen en hun muzieklessen volgen op de muziekschool.
Zodra zij daar aan toe zijn worden ze uitgenodigd om mee te
gaan spelen in één van de orkesten van de verenigingen.
Een goede manier om muziekles en samenspel te
combineren! Voor meer informatie over beide 
verenigingen:
Hillegomse Harmonie Kapel: www.hhkhillegom.nl
Crescendo: www.crescendohillegom.nl

De HaFa opleiding
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Om de leerlingen goed te leren samenspelen worden er naast de individuele lessen
ook samenspeelprojecten en samenspeelcursussen gegeven. Want muziek maken
doe je samen! De Muziekschool heeft een aantal groepen:

Jeugdorkest: orkest voor jeugd van 12 tot en met 16 jaar die het Fase A di-
ploma hebben en het leuk vinden om samen te spelen. De repetities zijn om de veer-
tien dagen op vrijdag van 17.00 tot 17.45 uur.

Bandcursus: tien lessen werken jongeren van 12 tot en met 16 jaar samen
met een band toe naar een presentatie op een groot podium.
Onder professionele begeleiding wordt je gecoacht naar dat
grote optreden, bijvoorbeeld tijdens een kerstconcert.

Klezmergroep: ensemble voor alle instrumenten. Gewerkt wordt
aan opbouw van repertoire en het geven van een aantal uitvoeringen.

Hillegoms Muziekschool Ensemble: een gemengd ensemble
waar alle instrumenten welkom zijn. Het repertoire is zeer divers, van vroeg klas-
siek tot de hits van vandaag. Ervaar het veschil tussen alleen of samen spelen.

Blokfluitensemble: voor volwassenen die sopraan-, alt-, tenor- of basblok-
fluit spelen. Het repertoire bestaat uit Renaissance en Barokmuziek, maar er worden
ook uitstapjes gemaakt naar andere muziekstijlen.

Klassiek gitaarproject: dit cursusjaar worden twee gitaarprojecten
aangeboden voor gitaristen met minimaal twee jaar leservaring. Tijdens de projecten
wordt een aantal stukken ingestudeerd en wordt toegewerkt naar een presentatie.
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Samenspelen in een groep

Naam ensemble                   Cursusduur Lesdag/tijd                                       Tarieven    Tarieven
                                                                                                                                    t/m 20 jr    vanaf 21jr

Jeugdorkest                     20 lessen    Vrijdag 17.00 - 17.45 uur            € 130.00   ----

Bandcursus                         10 lessen    Dinsdag 20.00 - 20.45 uur          €   87.00   ----

Klezmergroep
                   

13 lessen    Dinsdag 20.00 - 21.00 uur          € 135,00   € 163,35

Hillegoms Muziek-         
20 lessen    Donderdag 20.30 - 21.30 uur    € 178,00   € 215,38school Ensemble

Blokfluitensemble          20 lessen    Donderdag 19.00 - 20.00 uur    € 178,00   € 215,38

Klassiek gitaarproject   10 lessen    Dinsdag 20.30 - 21.30 uur          €   87,00   € 105,27
                                                                                                          

Meer informatie op: www.hillegomsemuziekschool.nl



MUZIEK VOOR PEUTERS
Een leuke cursus om als (groot-)ouder met uw
(klein)kind te volgen. In de cursus wordt muziek gecombineerd 
met bewegingsspelletjes die op elk moment van de dag gebruikt kunnen worden.

MUZIEK VOOR KLEUTERS
Kinderen houden van muziek maken en van zingen. In deze cursus wordt veel ge-
zongen en leren de kinderen muziek maken met verschillende slagwerkinstrumenten.

MUZIKALE ONTDEKKINGSREIS
Een ontdekkingsreis waarin de kinderen kennis maken met verschillende muziekin-
strumenten, zoals piano, gitaar en drumstel. Maar zij ontdekken ook de verschillende
muzieknoten, swingende ritmes en diverse muziekstijlen.

Kindercursussen
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Naam cursus                     Doelgroep                 Cursusduur         Lesdag/tijd                      Tarief

Muziek voor                  Ouder + kind            6 x 30                  Woensdag 10.30 uur    
peuters                             1 t/m 3 jaar              minuten              Zaterdag 11.00 uur          € 45,-
Muziek voor                  Basisschool              8 x 30                  Vrijdag                              
kleuters                            groep 1 en 2            minuten              14,00 - 14.30 uur         € 72,-
Muzikale                          Basisschool              10 x 30               Vrijdag                              
ontdekkingsreis          groep 3 t/m 5          minuten              15.30 - 16.00 uur              € 89,-

Meer over de inhoud van de kindercursussen op: www.hillegomsemuziekschool.nl



Alle kinderen doen mee!
Met het Jeugdcultuurfonds
Wil uw kind op muziekles of ziet u een muzikaal talent? Maar u heeft geen geld om
muziekles te betalen? En een muziekinstrument! Per september 2015 is in de ge-
meente Hillegom het Jeugdcultuurfonds (JCF) actief. Dit fonds betaalt (een groot deel
van) de kosten voor muziekles en de benodigdheden voor gezinnen met een inkomen
tot 120% van het sociaal minimum.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten of om muziekles te volgen.
Ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds bieden deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen. Bij
het Jeugdcultuurfonds komen naast muziekles en dans ook toneel of tekenlessen in
aanmerking voor een bijdrage.

Het aanvragen van een bijdrage kunt u doen via een intermediair. Een intermediair is
iemand die betrokken is bij de opvoeding van het kind, zoals: docenten, jeugdhulp-
verleners, sportbuurtwerkers of medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Zij controleren ook of een kind daarna daadwerkelijk naar sport of
muziekles gaat. Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan kunt u ook
een aanvraag doen via uw inkomensconsulent.

Meer informatie over het Jeugdcultuurfonds is te vinden op:
www.jeugdcultuurfonds.nl/2199/regionaal/hillegom


