
 
 

Groepsles koper instrument   

 

 

 

Een muziekinstrument leren spelen doe je bij Linfano. 

We geven lessen aan iedereen die een instrument perfect onder de knie wil krijgen, ongeacht je 

leeftijd of niveau: ben je een beginner of juist al gevorderd, we hebben altijd een passende muziekles 

voor je.  

 

 

Voor wie? 

Een cursus voor kinderen die nog niet gelijk willen kiezen, maar wel een voorkeur hebben voor een 

blaasinstrument. Vanaf 7 jaar kan iedereen groepsles volgen, wel moet je om een koperinstrument te 

kunnen bespelen al je voortanden hebben gewisseld. De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen, maar maximaal 5 kinderen per groep.  

 

 

Wat leer je en wat doe je? 

Tijdens de eerste les maak je kennis met de trompet en de bugel. Op één van deze instrumenten krijg 

je dan les. 
 

 

              
 

 

 

Groepsles:  

Wanneer je een keus hebt kunnen maken voor de bugel of de trompet krijg je les in groepjes van 

maximaal 5 leerlingen. Uiteraard wordt er bij de samenstelling rekening gehouden met je leeftijd en 

ervaring. In de lessen ontdek je spelenderwijs diverse aspecten van muziek waaronder noten lezen, 

ritme, melodie en samenspelen. Het is niet alleen heel leuk om samen te spelen, het is ook bijzonder 

leerzaam en stimuleert de muzikale ontwikkeling. 



 

 

Wanneer? 

Start op maandag 25 september om 16:00-16:30 uur 

 

25 september 

2 oktober 

9 oktober 

23 oktober 

30 oktober 

6 november  

13 november 

20 november 

27 november 

4 december 

 

 

Waar:  Maandagmiddag Trefpunt , Jacob Barneveldstraat 17 Linschoten 

 

 

Docent: Isabelle Roelofs is de koperdocent bij muziekvereniging Linfano. 

 

Isabelle heeft haar muziekstudie gedaan aan het Rotterdams conservatorium. Hier behaalde zij het 

diploma ''Bachelor of music''. 

Tijdens haar studie heeft Isabelle zich ook gericht op het lesgeven. Ze is dan ook een bevoegd 

koperdocente. Isabelle heeft dus al ruime ervaring in het lesgeven. Inmiddels geeft ze les bij Linfano, 

stichting Moz-Art en Caecillia Gouderak. Ook heeft ze veel ervaring met het lesgeven aan groepen. Zo 

dirigeert ze ook het schoolorkest van de Prins Clausschool. 

 

 

Kosten: de kosten voor deze 10 lessen bedragen € 90,-. Dit is inclusief cursusmateriaal en de huur 

van een instrument.  De instrumenten waarop je mag spelen zijn en blijven eigendom van Linfano. 

 

Opgave en informatie: Wil uw kind ook graag muziek maken? Geef uw zoon of dochter dan op voor 

de groepslessen bij Linfano.  U kunt uw kind opgeven door vóór 21 september 2017 een mail te 

sturen naar info@linfano.nl  o.v.v. aanmelding groepsles koper. In de mail graag de volgende 

gegevens vermelden: naam kind, geboortedatum, adres, telefoon en e-mailadres. Wij zullen dan zo 

spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

 

 

 


