Vrij pianospelen in de zomer!
Leer (beter) improviseren met Daan van den Hurk tijdens de improvisatie‐
cursus in augustus.
Iedereen komt weleens op een willekeurige plek (stationshal, bij vrienden
thuis, in een café, op vakantie) een piano tegen. Aan het eind van de cursus
zal je elke piano, die zo spontaan opduikt, zonder bladmuziek of voorberei‐
ding met nog meer plezier vrij kunnen bespelen.
Gedurende de cursus zal Daan ook een openbare masterclass verzorgen en
een eigen improvisatieconcert geven.
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Improvisa ecursus
Deze cursus biedt pianoleerlingen van alle niveaus (ook beginners) de mogelijkheid om vrij te leren spelen achter de
piano zonder bladmuziek in de muzieks jl naar wens. Dit kan
variëren van klassieke improvisa e tot pop, blues of jazz.
Daan van den Hurk zal je op speelse en crea eve wijze de
basis van improvisa e leren en je handvaten geven om hier
zelf mee te gaan spelen. Voor degenen die al meer ervaring
hebben met improviseren biedt de cursus ook de mogelijkheid om geïnspireerd te raken en je vaardigheden nog verder
te ontwikkelen.

Inschrijving tot 10 juli 2015 via
www.daniellebourne.com

Daan van den Hurk
Daan is een jonge bevlogen pianist en docent. Hij is
heel enthousiast en vaardig in het improviseren. Zijn
opleiding hee% hij gevolgd aan het conservatorium
in de rich ngen klassiek piano, jazz piano en composi e. Hij gee% zelf veel les in improvisa e aan amateur- en professionele pianisten. Voor meer informae zie www.daanvandenhurk.nl
.
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Prak sche informa e
Voor wie: piano leerlingen van alle lee%ijden en alle niveaus.
Wanneer:
•

maandag 3-8-15 t/m woensdag 12-8-15: Twee dagen les per week op maandag en woensdag tussen
16:00-22:00.

•

dinsdag 11 augustus 2015: De openbare masterclass en het improvisa econcert tussen 19:30-21:30.

Cursuspakket:
•

4 duo-/groepslessen (max. 2 tot 3 leerlingen) van 60 minuten. Je krijgt 2 lessen per week.

•

Toegang tot de openbare improvisa emasterclass van 60 minuten

•

Toegang tot het improvisa econcert van Daan van den Hurk.

Loca e:
•

Lesprak jk Danielle Bourne, Keizerstraat te Utrecht. Studio met vleugel en piano, in het centrum vlakbij janskerkhof.

Inschrijving:
•

Inschrijving kan tot 10 juli 2015 en is pas deﬁni ef na betaling.
Er zijn een beperkt aantal plekken, dus wacht niet te lang als je verzekert wilt zijn van een plek.

Kosten:
•

140 euro (tot 21 jaar), 160 euro (21 jaar en ouder, incl. 21% btw)

Luisterpakket
Mocht je zelf niet kunnen of willen
meedoen met de cursus, maar wel
wat willen opsteken van improvisae dan wordt het luisterpakket aangeboden. Dit gee% je toegang tot de
openbare masterclass en het improvisa econcert van Daan van de
Hurk.
De kosten bedragen 25 euro.
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Veelgestelde vragen
•

Kan ik ook meedoen als ik pas net begonnen ben met pianoles?
Je kan dan zeker meedoen, omdat het je de mogelijkheid gee% om zonder belemmering van het noten
lezen toch vrij muziek te kunnen maken.

•

Kan ik ook meedoen als ik nog niet met akkoorden kan spelen?
Ja, dat is geen probleem. De lessen zijn op maat dus zal je ter plaatse leren spelen met akkoorden.
Mocht je je vast willen inlezen kun je op www.daniellebourne.com de link vinden.

•

Het zijn duo-/groepslessen. Maar zit ik dan wel met iemand van hetzelfde niveau?
Met het samenstellen van de groepen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met lee%ijd en
improvisa eniveau. Je kan op het inschrijﬀormulier aangeven wat je niveau en vaardigheden zijn en
dan kan daar rekening mee worden gehouden.

•

Kan ik ook privé les krijgen?
Bij hoge uitzondering is een privé les van 30 minuten mogelijk. Bijvoorbeeld als er niemand van hetzelfde niveau is te vinden of om persoonlijke redenen. Het uitgangspunt is bewust een duo-/groepsles,
omdat je veel van elkaars spel kan leren, elkaar kan helpen, samen onzekerheden kan delen en elkaar
feedback kan geven waardoor je nog meer uit de lessen haalt.

•

Ik kan maar een week van de cursus. Kan ik me dan ook inschrijven?
Ja dat kan. De kosten bedragen dan de hel% van het cursusbedrag.

•

Ik kan helaas de hele periode niet. Kan ik dan wel een keer een losse workshop krijgen?
Ja, dat is een mogelijkheid. Er zijn al een aantal aanmeldingen voor een losse workshop. Er zal in overleg bepaald moeten worden wanneer deze kan plaatsvinden.

•

Wat houdt de improvisa emasterclass in?
Het is een openbare les waarin twee cursisten les krijgen en het publiek vanaf de zijlijn hiervan kan
leren, genieten en geïnspireerd raken.
Andere vragen?
Neem contact op met Piano Lesprak jk
Danielle Bourne via info@daniellebourne.com

Algemene voorwaarden
•

Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

•

Je schrij% je in voor de gehele improvisa ecursus.

•

Maar 1 week van de cursus volgen is mogelijk, waarbij de kosten de hel% van het cursusbedrag zijn.
Dit dient bij de inschrijving al aangegeven te worden.

•

Inschrijving kan tot 10 juli 2015 en is pas deﬁni ef na betaling. Je les jd ontvang je uiterlijk 31 juli
2015.

•

Een factuur zal voor het cursusbedrag worden verstuurd bij inschrijving.

•

Res tu e van het cursusgeld is niet mogelijk tenzij je de inschrijving voor 10 juli 2015 annuleert. Na
10 juli 2015 is res tu e in geen enkel geval mogelijk.

•

Er is wordt vooraf een les jd afgesproken, op deze jd word je ook verwacht.

•

Als je een les mist (om welke reden dan ook) is inhalen of teruggave van
geld niet mogelijk. Wel is er de mogelijkheid om onderling te ruilen.

•

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les op een ander moment
ingehaald of er wordt een vervanger geregeld.
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