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CURSUS NOTEN LEZEN – GESCHIKT VOOR JONG & OUD

Muzieknoten leren lezen
Leer muzieknoten lezen binnen uw eigen tempo.
Het lesmateriaal is duidelijk, overzichtelijk en bondig van opzet.
De cursus is bijzonder geschikt voor de beginner.
U leert noten lezen in slechts enkele minuten per dag.
Toets de opgedane kennis via onze interactieve quizzen!
. Tijdelijke aanbieding: Van € 49,- voor: € 29,BETALEN EN DIRECT TOEGANG

Dit zeggen cursisten:
VorigeVolgende

Fam. Deenen, Veldhoven

De cursus heeft onze zoon de juiste middelen geboden om -zonder inbreng
van buitenaf-muzieknoten te leren spelen. We zijn hier erg tevreden over en kunnen
iedereen die zelf op eigen gelegenheid muzieknoten wil leren spelen, deze cursus van harte
aanbevelen!

De heer M. van den Berg (77 jaar)

Na enkele jaren pianoles met leraar en on-line lukte het mij nog steeds niet
het notenschrift te herkennen, dwz. de noten op de balk te benoemen en mijn vingers op de
juiste toetsen te plaatsen. Uw cursus heeft mij daarbij wel geholpen.
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Mevr. M. den Breejen, Rotterdam

Heel blij mee.
Een cursus waar je wat aan hebt.

CURSUS NOTEN LEZEN – GESCHIKT VOOR JONG &
OUD
De cursus ‘Piano muzieknoten lezen’ is bijzonder geschikt voor de beginner. U leert
muzieknoten toepassen op de piano binnen uw eigen tempo. Door de zeer overzichtelijke en
bondige structuur van het lesmateriaal, zult u merken dat u plezier ervaart in het
notenschrift leren lezen, in slechts enkele minuten per dag. Toets de geleerde stof op
luchtige wijze d.m.v. quizzen.

Train de Muzieknoten & de namen van Pianotoetsen binnen enkele
minuten per dag
Piano muzieknoten kunnen lezen vormt de essentiële basis om het pianospel onder de knie
te krijgen. De cursus is ontdaan van bijzaken en is bondig en duidelijk samengesteld. Deze
complete cursus “Piano muzieknoten lezen” is voor iedereen vanaf 10 jaar en ouder geschikt
en omvat de basis aspecten die nodig zijn om beginnende bladmuziek (voor piano) te
kunnen begrijpen en uitvoeren. Het lesmateriaal is bedoeld voor ieder die zelfstandig, in
eigen tempo, muzieknoten wil leren lezen en trainen. Daarnaast kunt u de geleerde stof zelf
toetsen en trainen. Voorbeeld tranings applicatie screenshot

Geschikt voor volwassenen en kinderen
Het lesmateriaal is in duidelijke bewoording omschreven; kinderen vanaf 10 jaar al kunnen
hierdoor ook deelnemen aan de cursus. Het grote voordeel voor uw kind is dat de cursus
dermate basic van opstelling is, dat uw kind alweer vlot aan het volgende deel zal kunnen
beginnen. Het lesmateriaal biedt een overzichtelijk begin en einde, waardoor u of uw kind
niet snel ontmoedigd zal raken. Tussentijds kan worden deelgenomen aan onze quizjes, om
de geleerde kennis direct te toetsen!
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Duidelijk lesprogramma
Het cursusmateriaal is duidelijk, stap voor stap, in kaart gebracht door een ervaren
pianodocent.
Het lesmateriaal is duidelijk, overzichtelijk en bondig van opzet: voor iedereen
toepasbaar.
De aangeleerde stof wordt getoetst met meerdere quizzen.
Leer noten lezen in slechts enkele minuten per dag.
Inhoud van de online cursus
Complete en duidelijke uitleg over het muziek notatiesysteem.
Leer de namen van de noten en de toetsen.
Online trainen van muzieknoten en pianotoetsen.
Omgaan met telling – Hoelang duren de muzieknoten?
Overzicht van tempo- en dynamische begrippen.
U ontvangt tevens een bundel ‘eenvoudige pianowerken’.
Zo kunt u uw opgedane kennis direct in de praktijk brengen.
Overige informatie

Voor wie: Geschikt volwassenen en kinderen vanaf ca. 10 jaar.
Aanbevolen trainingsduur: ca. 5 tot 10 minuten oefenen per dag.
Toegang tot de lessen en trainingsmodules: Blijvend online / mogelijkheid tot
opslaan en uitprinten PDF.
Tarief: Eenmalig € 29,Deze cursus is zeer geschikt voor zelfstudie en is tevens een waardevol naslagwerk. Ook
geschikt als aanvullende stof bij de pianoles.

Gratis bladmuziek
Ontvang bladmuziek “10 Korte En Eenvoudige Pianowerken”. Na het volgen van deze
cursus, bent u in principe in staat om bladmuziek te lezen en te begrijpen. Om deze reden
ontvangt u de bundel Eenvoudige Pianowerken. Hiermee kunt u met de aangeleerde stof al
direct aan de slag op de piano.

www.Pianolessen.eu

Piano muzieknoten lezen | 4

Enthousiast geworden? Begin vandaag nog…
. Tijdelijke aanbieding: Van € 49,- voor: € 29,BETALEN EN DIRECT TOEGANG
*Niet goed geld terug garantie
Mocht deze cursus u niet bevallen?
U krijgt dan binnen 14 dagen uw aankoopbedrag terug.
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