DE MUZIEKSTUDIO

MUZIEKOPLEIDINGEN EN MEER VAN 4 TOT 101 JAAR!

een creatie van

Gebeten door muziek? Je peuter laten
kennismaken met muzikale klanken
of als volwassene je muzikale kennis
verbreden? De Muziekstudio is er
voor jou! Leer communiceren met
muziek, je gevoelens uitdrukken of
schaaf je zangstem en/of pianospel
bij. Individueel of in groep, we bieden
je een waaier aan mogelijkheden. Bij
De Muziekstudio hebben we een ruim
aanbod aan muzikale opleidingen,
muzieklessen, workshops en meer!

De Muziekstudio?
De Muziekstudio is een initiatief van
Tenteo, een creatief conceptbureau dat
thuis is in muziek en dans. Met De
Muziekstudio brengen we op een laagdrempelige en vlot toegankelijke manier
muziek naar jou. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons
terecht om in een fijne sfeer aan hun
kennis en kunde te schaven. Ongeacht
cultuur of achtergrond, de deuren van
De Muziekstudio zwaaien voor iedereen
wagenwijd open.

Welke opleidingen zitten in het vast aanbod van De Muziekstudio?
>> Individuele zanglessen
Professionele lesgevers gaan individueel met je aan de slag en tillen jouw zangstem naar een hoger niveau.
Zowel beginners als gevorderde zangers vinden hier begeleiding op maat.
>> Individuele pianolessen
Je pianospel verfijnen? Onder individuele begeleiding gaan je aan de slag en zet je flinke stappen vooruit. De
lessen worden op jouw niveau en ambitie afgestemd.
Alle individuele lessen zijn op afspraak en worden in onderling overleg met de leerkracht vastgelegd. Losse
lessen zijn mogelijk, maar we hebben ook een voordelige beurtenkaart.

De kostprijs?
Een individuele les duurt 30 minuten en
kost je € 16,50. Zonder beurtenkaart kosten de lessen € 18.
Onze lessen gaan wekelijks door per trimester.

De drijvende kracht achter
De Muziekstudio?
Veronique Van Damme
Veronique, moeder van 3, studeerde af
aan het Conservatorium van Antwerpen en behaalde ook een Master Orgel
en pedagogie aan het Conservatorium
van Brussel. Sinds 1996 geeft Veronique
vol passie les op verschillende Academies voor Woord en Dans. Ronkende
namen als Joris Verdin, Stanislas Deriemaeker en Pieter van Dyck gaven haar
les en zelf componeerde ze ook al een
heel aantal eigen liederen. Veronique
geeft verder nog muzische vorming, is
auteur van een eigen muziekmethode
en geeft stemvorming aan het National
Children’s Choir. Kortom een bezige bij,
gepassioneerd door muziek.

Welke andere opleidingen
vind ik bij De Muziekstudio?
De Muziekstudio is nauw verweven met de
Tenteo Store. In onze uitvalsbasis in
Kontich gaan ook tal van (muzikale)
workshops, opleidingen en lessen door. Er
is een uitgebreide agenda waarbij muziek,
dans, ritme en cultuur naadloos in elkaar
overvloeien. Ook voor het culinaire maken
we ruimte. Ontdek het complete aanbod
zeker in de agenda op www.tenteo.be.
Ook een hapje en een drankje zijn steeds
verkrijgbaar.

Meer weten over De Muziekstudio
of je aanmelden?
Wens je meer te weten over het aanbod van De
Muziekstudio, de werkwijze of je gelijk in te schrijven voor de zang- en/of pianolessen? Neem dan
contact met ons op via welkom@tenteo.be of op
het telefoonnummer +32 3 284 53 82. Meer info
vind je ook op www.tenteo.be of spring gerust eens
binnen in onze Tenteo Conceptstore in Kontich.
Deze vind je Noordstraat 4, 2550 Kontich.
Tot binnenkort!
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