Waardebon

Onze website:
http://www.ozma.be

Lokeren - Kieldrecht Lebbeke - Aalst - Gent

Met deze bon heb je recht op een
GRATIS initiatieles op een instrument
naar keuze.
Maak een afspraak met één van onze
begeleiders zodat je kan kennismaken
met onze unieke lesmethodes.
Kijk op onze website voor alle info of
neem contact op indien je nog vragen
hebt.

+32 (477) 270 940
Contactgegevens voor initiatieles :

Eigentijdse muziekcursussen
voor alle leeftijden

………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………...

www.ozma.be
info@ozma.be
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Bezoek ons op FACEBOOK !!

OZMA Music Ware v.z.w.
Bergendriestraat 75
B 9160 Lokeren
+32 (477) 270 940
info@ozma.be

Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

Cursussen gitaar, basgitaar, keyboards, piano, drums, percussie,
accordeon, viool, zang, notenleer, ritmiek, samenspel...

Eigentijdse muziekcursussen
Individuele instrumentlessen

De cursussen

Alle instrumentlessen zijn
individueel en je kan op je eigen
ritme de lessen volgen. De
cursussen zijn opgedeeld in
modules van elk 5 X 1 uur. .

We Budgetvriendelijke
geven individueleprijzen
cursussen
!
op gitaar (elektrisch, akoestisch
en klassiek), basgitaar, drums,
percussie, piano, keyboards,
accordeon, viool en zang.

Geen voorkennis van notenleer

Ensembles

De aanpak bij Ozma vzw draait
rond de praktijk; je krijgt eerst de
kans je te ontwikkelen op je
instrument, waarna de theorie er
op een speelse manier wordt
bijgehaald.
Ervaren begeleiders
Alle begeleiders hebben zowel op
pedagogisch vlak, podium– en
studio-ervaring. Naast de kennis
van het instrument krijg je
allerhande nuttige info over de
muziekcultuur in het algemeen.

Naast onze individuele cursussen
geven wij ook ensembles. Hierbij
worden de cursisten ingedeeld in
groepen waarbij het niveau, de
muziekstijl en de leeftijd wordt
bekeken. Onder begeleiding
worden er dan covers aangeleerd.
Indien het ensemble over genoeg
nummers beschikt worden er
optredens gezocht
bij
organisatoren om de groep de
nodige podiumervaring te laten
krijgen.
Ook werksessies in de
opnamestudio worden voorzien in
deze cursus.

De prijs ?!
De individuele lessen kosten
105 € en je betaalt steeds per
module (5 lesuren). Je kan zelf
(in samenspraak met de
begeleider) de regelmaat en
dagen vastleggen wanneer je
de cursussen wilt volgen.
Jaarlijks betaal je een
inschrijvingsgeld van 40 €.
We vragen 115 € voor een
ensemble-module van 4 X 2
uren. De datums worden
vastgelegd in samenspraak met
het ensemble en de begeleider.
Podiumervaring opdoen
A l l e e n s e m b l e s wo r d e n
begeleid door ons ervaren
b o e k i n g s k a n t o o r
(Ozmanagement) zodat je als
muzikant ook de nodige
podiumervaring kan opdoen.

