Van klassieke muziek tot pop en jazz,
van strijkorkest tot unplugged band!

Ontdek je talent
Het muziek- en dansonderwijs
van Stichting Fundament biedt
voor ieder wat wils.

Plezier beleven en je talent
ontwikkelen staan centraal.
Ben jij ook benieuwd waar
jouw talent ligt? Maak
dan nu een afspraak voor
een vrijblijvende proefles.

…van zangbegeleiding tot dans

Ja ik wil!
O
O
O
O
O

mijn talent ontdekken
plezier hebben
muziek maken
dansen
het beste uit mezelf halen

Heb jij een van deze punten
aangekruist? Dan is muziek- of
dansles misschien iets voor jou!

Het muziek- en dansonderwijs van
Fundament biedt een breed scala aan
muziek- en danslessen. Er worden
individuele lessen gegeven, maar ook
groepslessen. Wil je naast de muziekles
spelen in een bandje of ensemble, dan
kan dat. Daarnaast zijn er ook leuke
extra activiteiten zoals concerten en
samenspelweken. Wie weet ga je voor
een diploma en doe je examen.
Waar ligt jouw talent? Kom het
ontdekken bij het muziek- en
dansonderwijs van Fundament!

Inschrijfformulier
naam leerling:
geboortedatum
adres:
postcode / woonplaats:
email:
telnr:
instrument:
IBAN:
rekeninghouder:

m/v

Ik wens het lesgeld te voldoen middels:
O
10 termijnen per automatische incasso
O
1 termijn op factuur

Privacy:
De verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in de administratie van
stichting Fundament en worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangeleverd.
Daarnaast kan de administratie contact met u opnemen over zaken die de lessen
betreffen. Tevens zullen uw contactgegevens verstrekt worden aan de desbetreffende
docent om lesinhoudelijke zaken te bespreken.
Tijdens de activiteiten van het muziek- en dansonderwijs kunnen foto’s worden gemaakt
die gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben,
dan kunt u via de docent een formulier aanvragen die u moet invullen. Wij zullen er dan
zorg voor dragen dat u of uw kind niet of onherkenbaar op de foto komt.
Voor overige informatie en onze privacyregeling zie onze algemene voorwaarden op
www.stichtingfundament.nl

plaats en datum

handtekening

Tarieven 2018-2019
De volgende tarieven gelden voor het schooljaar 2018-2019.
Instromen is te allen tijde mogelijk, het tarief wordt dan naar rato
berekend.

muziekles wekelijks (36 lessen)
tarief harmonie en fanfare leerlingen
muziekles 1x per 2 weken (18 lessen)
muziekles + samenspel wekelijks
samenspel wekelijks
dansles

<18
€ 525,€ 430,€ 289,€ 620
€ 240,€ 205

18-20
€ 866
€ 599,€ 476,€ 961,€ 409,€ 311,-

Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten

Contactinformatie
Stichting Fundament
Centrale administratie
Raadhuisplein 1
7581 AG Losser
053-5369400
Locatie de Sleutel
Diepenbrocklaan 41
Losser
053-5381309
m.bauhuis@stichtingfundament.nl
Tel: 053-5369400
www.muziekschooldesleutel.nl

Postadres

postbus 164
7580 AD Losser

>21
€ 1050,€ 737,€ 578,€ 1145,€ 494,€ 379,-

