EVEN VOORSTELLEN…

ZO GEEF IK LES

SAMEN MUSICEREN

Ik ben Maaike Gerritsen en ik geef vioolen altvioolles.
Zelf begon ik met spelen op mijn
twaalfde. Ik kreeg toen privélessen en
ging spelen in een jeugdorkest.
Ik vond het spelen geweldig en het
conservatorium was dan ook een logische
stap. Al tijdens mijn studie gaf ik vioolles
en na mijn afstuderen in 1988 was ik als
docent verbonden aan diverse
muziekscholen.

Ik vind het belangrijk om mijn lessen in
voortdurende overeenstemming met de
leerling te geven.
Wie is deze leerling en welke manier van
lesgeven past bij hem of haar?
Zo leert de één makkelijker als hij de
noten ziet en de ander wanneer hij ze
hoort. Ik reik hiervoor diverse
mogelijkheden aan.

Stel je voor: Samen met anderen spelen in
een heus orkest!
Dat is hartstikke gezellig en je leert er ook
nog eens heel goed van spelen.
Ik heb contact met verschillende
jeugdorkesten en muziekgroepen in
Zwolle waarin je kan spelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Lessen vinden wekelijks plaats.
Een les duurt een half uur.
In schoolvakanties is er géén les.

In 2004 ben ik voor mezelf begonnen en
geniet enorm van de vrijheid die ik heb in
de manier van lesgeven zoals die bij mij
en de leerling past.

Een viool kan je huren of kopen bij
vioolbouwer Douwe van der Wal in
Zwolle (www.douwevanderwalviolin.eu)
Lesprijs op aanvraag.

OPTREDEN VOOR PUBLIEK
Elk seizoen organiseer ik
voorspeelavonden. Familie en vrienden
worden uitgenodigd en samen met de
andere leerlingen treed je voor hen op.
Ik werk hierbij soms samen met andere
muziekdocenten en hun leerlingen.

LESLOCATIES

CONTACT

- Bij mij thuis:

Mocht je vragen hebben of wil je graag
een afspraak maken voor een proefles?
Mail of bel mij dan gerust.

Cornelis Houtmanstraat 10
8023 EA Zwolle

- Atelier Lierderholthuis:
Lierderholthuisweg 59
8144 RG Lierderholthuis
- O.B.S. De Springplank Heino:
Kon. Julianastraat 3
8141 ET Heino

E-mail: maaikegerritsen@planet.nl
Telefoonnummer: 0657953413

(alt-)vioolles Maaike Gerritsen

