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Gitaarles cursus 2020/2021 bij Flageolet
De naam
De muziekterm flageolet betekent boventoon. Deze ontstaat door de snaar bij het
aanslaan licht aan te raken in plaats van dat men deze helemaal indrukt. Bij het
stemmen van de gitaar kan gebruik gemaakt worden van deze boventonen.
Met de naam Flageolet wil ik beklemtonen dat het gitaarspel een boventoon, een
extra dimensie heeft als het gebruikt wordt tot eer van God. In overleg kan
hieraan praktische invulling worden gegeven bij de gitaarlessen.
Werkwijze
Gitaarles nemen bij Flageolet is maatwerk. Na inschrijving bespreek ik samen met
de deelnemer wat hij of zij wil leren. Op basis van dit gesprek werk ik de
gitaarlessen uit. Hierin komen melodie, harmonie en ritme alledrie aan de orde,
zodat een brede basis voor het gitaarspelen wordt gelegd.
De lessen worden individueel gegeven .
Men kan wekelijks of tweewekelijks les krijgen of kiezen voor een strippenkaart.
Er is aandacht voor verschillende stijlen en technieken. Bij Flageolet wordt les
gegeven voor klassiek, staalsnarig, twaalfsnarig en elektrisch gitaar.
Flageolet hanteert de volgende voorwaarden:
Inschrijving
Aanmelding vindt plaats door het toezenden of afgeven van een ondertekend
inschrijfformulier. Door ondertekening verklaart u akkoord te gaan met de
informatie in deze infobrief. De inschrijving geldt voor een heel schooljaar lopend
van 1 augustus tot en met 31 juli. Inschrijvingen worden zonder opzegging
automatisch verlengd. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Bij aanmelding van jongeren tot 16 jaar dient het inschrijfformulier ondertekend
te worden door degene die de betaling verzorgt.
Deelnemers aan de gitaarlessen worden aan het begin van een nieuw cursusjaar
benaderd voor een eerste lesafspraak. Daarnaast wordt besproken aan welke
doelstellingen wordt gewerkt tijdens de gitaarlessen.
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Uitval van lessen
Bij afwezigheid of verhindering dit graag even tijdig telefonisch doorgeven.
Bij afwezigheid of verhindering van ondergetekende wordt de deelnemer
telefonisch, per mail of via WhatsApp ingelicht.
Uitgevallen lessen kunnen op een ander tijdstip worden ingehaald op initiatief van
de deelnemer.
Teruggave van lesgeld is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Hieronder vallen
verhuizing buiten de gemeente Ede, langdurige ziekte van deelnemer of lesgevende.
In dat geval wordt op verzoek van de deelnemer teruggave verleend na afloop van
het cursusjaar op basis van het aantal gemiste lessen keer het lestarief.
Soort les
Individuele les
t/m 12 jaar
Individuele les
13 t/m 20 jaar
Individuele les
vanaf 21 jaar
14 daagse individuele les
t/m 12 jaar
14 daagse individuele les
13 t/m 20 jaar
14 daagse individuele les
vanaf 21 jaar
Strippenkaart 10 lessen
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Tijdsduur Jaartarief
Wekelijks – 38 lessen
30 min.
€ 665,-

Lestarief

Maandbedrag

€ 17,50

€ 55,42

30 min.

€ 798,-

€ 21,-

€ 66,50

30 min.

€ 950,-

€ 25,-

€ 79,17

Tweewekelijks – 19 lessen
30 min.
€ 332,50
€ 17,50

€ 27,71

30 min.

€ 399,-

€ 21,-

€ 33,25

30 min.

€ 475,-

€ 25,-

€ 39,59

€ 27,50

€ 275,- bij
vooruitbetaling,
in één keer te
voldoen

Variabel – 10 lessen
30 min.
€ 275,-
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Betalingswijze
Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
Betaling van het lesgeld vindt plaats door 12 keer het maandbedrag (zie
tarievenoverzicht hierboven) over te maken.
Het maandbedrag (incl. BTW) dient op de 24e van elke maand te zijn overgemaakt
op rekening NL67RABO 0101784732 ten name van Flageolet onder vermelding van
factuurnummer en naam van de cursist.
Toelichting: Uitgaande van 38 lesweken per jaar betaalt u voor een wekelijkse
individuele les (t/m 12 jaar) 38 x € 17,50 = € 665,- . Om betaling uwerzijds en
inkomsten mijnerzijds te spreiden, wordt genoemd bedrag verdeeld over 12
maanden: € 665,- : 12= € 55,42 per maand.
Aansprakelijkheid
Flageolet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de deelnemers maken
door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist ondergetekende, na
overleg met betrokkenen.
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de
informatie en voorwaarden uit deze infobrief.
Vakantierooster 2020 / 2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Inhaalweek / geen gewone lessen
Zomervakantie

18 t/m 25 oktober 2020
20 december 2020 t/m 3 januari 2021
21 t/m 28 februari 2021
2 t/m 16 mei 2021
13 mei – is in de meivakantie
12 t/m 14 juli 2021
15 juli t/m 5 september 2021

Tot slot
Ik hoop van harte dat u en jij als deelnemer de gitaarlessen als prettig en leerzaam
zult ervaren!
Met vriendelijke groet,
Peter de Jong

Flageolet info

© PdJ

Gitaarles cursus 20/21

Inschrijfformulier
Ondergetekende (betalingsverzorgende)
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon (graag privé en werk)
E-mailadres
Bank/IBANnummer

meldt aan voor gitaarles in het cursusjaar 2020 / 2021:
Voor- en achternaam
M/V
Geboortedatum
Adres*
Postcode en woonplaats*
Telefoon (graag privé en werk)*
Soort les (zie tarieven)

O wekelijks O tweewekelijks O strippenkaart
O individueel O bandles
O t/m 12 jaar O 13 t/m 20 jaar O vanaf 21 jaar
* alleen invullen indien anders dan de betalingsverzorgende
De leerling heeft wel / geen gitaarles gehad.
Eventuele toelichting op hetgeen al geleerd is:

Ondertekening . Hiermee verklaart u akkoord te gaan met informatie uit de
bijbehorende cursusinformatie.
Datum
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