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Haal bij ons de beste muzikant, zanger
of danser in jezelf naar boven. Wij
weten veel van muziek en dans, jij
weet wat je wilt leren: samen kleuren
we jouw talent. Als je verschillende
instrumenten en stijlen wilt combineren, dan kan dat. Van pop tot klassiek
en van moderne dans tot flamenco,
noem maar op! Wij coachen je graag.
Aan het einde van het jaar toon jij
je kunsten op diverse podia en
evenementen in de stad. Met profs
en amateurs samen!
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Overzicht van cursusaanbod
DANS

MUZIEK

BODYTRAINING

INSTRUMENTAAL

POP & ROCK

OVERIGE CURSUSSEN

DANS JE FIT

ACCORDEON

AKOESTISCHE GITAAR

LUISTERCURSUS

FLAMENCO

AKOESTISCHE GITAAR

BANDPLAY

MUZIEKTHEATER

HOUDINGS- EN BEWEGINGSLES 		

BLOKFLUIT

BASGITAAR EN CONTRABAS

THEORIE MUZIEK

BLUES GUITAR (BEGINNERS)

ELEKTISCHE GITAAR

VOORBEREIDENDE VAKOPLEIDING

JAZZBALLET

CELLO

PIANO

JAZZ KIDS

DWARSFLUIT (OOK HAFA)

SAXOFOON

KLASSIEK BALLET

ELEKTRISCHE GITAAR

DRUMS EN PERCUSSIE

MODERNE DANS

GROOT KOPER (OOK HAFA)

TROMPET EN BUGEL

MODERN JAZZ

HARP

ZANG

MUSICAL

HOBO (OOK HAFA)

PERFORMANCEGROEP

HOORN (OOK HAFA)

ZANG

SPITZEN

KEYBOARDS

MUSICAL

TAPDANCE

KLARINET (OOK HAFA)

POPKOOR INCOMPLETE

URBAN JAZZ

KLAVECIMBEL

SINGER SONGWRITER

YOGA

KLEIN KOPER (OOK HAFA)

SOLOZANG

LEARN AND PLAY

ZINGEN(D) LEREN

(SENIOREN)

PIANO

BASISVORMING

SAMEN IS MEER!

MUZIEK OP SCHOOT

SAXOFOON (OOK HAFA)

KLEUTERMUZIEK

SLAGWERK (OOK HAFA)

SPEEL JE WIJS

TAR & SETAR

VOETEN VAN DE VLOER

VIOOL
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PIJPORGEL
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Concerten & voorstellingen

De voordelen van een cursus bij SCHUNCK*

Applaus!
Ben je fan van livemuziek? Ga je graag naar een musical? Of wil je met eigen ogen zien wat je kunt
bereiken met muziek- en dansles bij SCHUNCK*? Bezoek dan onze concerten en voorstellingen en
laat je inspireren!

•

Een greep uit het programma van dit seizoen:

Leer het van de beste
SCHUNCK* is een gecertificeerd opleidings
instituut. Dit betekent onder andere dat je
alleen les krijgt van docenten die studeerden
aan een conservatorium, dansacademie of
andere gerenommeerde opleidingsinstituten.

•

Doe wat jij wil
Ontdek ons brede aanbod en probeer verschillende lessen. Of leer juist alles over jouw
favoriete instrument of dansstijl. Jij beslist.

•

•

Schitter op het podium
Van onze eigen podia en zalen tot Cultuurhuis
Heerlen, Parkstad Limburg Theaters, het
Savelbergklooster en poppodium NIEUWE NOR.
Laat zien wat je kunt!

Lekker flexibel
Een jaarabonnement met vaste, wekelijkse
lessen. Een kortlopende cursus. Een knipkaart
of een strippenkaart die je kunt besteden
wanneer jij wil. Wij bewegen met jou mee.

Lunchpauzeconcert, Dansvoorstelling LINK i.s.m.
PIUM, Afsluiting Kinderboekenweek, PLAY SAX,
Concert Blazersensemble, Muziek voor Spieren,
Young Jazz Night, BIG BAND DAG, Pop & Rock concert,
Koffieconcert Accordeon, keyboard en gitaar,
Speciaal Pop & Rock concert: West Coast concert,
Kerstconcert, Kerstconcert Musicalklas, Cello en
Harpconcert, JUST SING concert, Docentenconcert,
Talentenklas concert, Valentijnsconcert, Voorspeelavond Koper, Dansoptreden, Voorspeelavond
Klarinet, Voorspeelavond Klarinet en Slagwerk,
Pop & Rock concert, Hafa Solistenconcours,
Koffieconcert Accordeon, keyboard en gitaar,
Muziekprogramma Jaarmarkt, Boven de 18 concert,
Podiumtalenten, Voorspeelavond Hafa, De grote
show, Pop- en Rockdag, Concert solozang, Open Dag
Muziek en Dans, Musicaluitvoering, Muziektheater
en een Voorspeelavond Koper en Slagwerk.
Kijk voor het volledige overzicht, tijden, tickets en prijzen op www.SCHUNCK.nl.
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Muziek & Dans bij SCHUNCK*
in het kort

8

muziek en dans

Tarieven
Tarieven
Voor inwoners van de Gemeente Heerlen geldt
een gesubsidieerd tarief, met name voor kinderen
en jongeren tot en met 20 jaar. Het complete
tarievenoverzicht vind je op onze website. Bij
het aanbod van jouw interesse kun je met onze
online rekenmodule snel bekijken welk tarief op
jou van toepassing is. Deze rekenmodule vind je
op alle cursuspagina’s, aan de linkerkant. Hier
kun je je ook meteen inschrijven voor de cursus.
Proefles
Weet je niet zeker of een bepaalde cursus bij je
past? Dan mag je voor je inschrijving één keer
een gratis proefles aanvragen. Een klein kadootje
van ons, zodat je even kunt proeven en kijken of
een les wel écht bij je past.

Financiële ondersteuning
Om muziek- en dansles voor iedereen mogelijk
te maken, zijn er subsidieregelingen voor
gezinnen met een gezamenlijk inkomen beneden
een bepaalde inkomensgrens:
• Voor een subsidie voor kinderen van 4 tot 18
jaar kun je terecht bij het Jeugdcultuurfonds
(www.jeugdcultuurfonds.nl) en de Stichting
Leergeld (www.leergeld.nl).
• Voor een kortingsregeling voor volwassenen
kun je (als inwoner van de Gemeente Heerlen)
terecht op www.heerlen.nl/Kortingsregeling.
html

Strippenkaart
Weet je na de gratis proefles toch niet zeker of
je een cursus een jaar lang wil doen? Koop dan
een strippenkaart en volg 3 proeflessen voor
€ 17,50 (< 21 jaar) of € 21,- (> 21 jaar).
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Verschillende abonnementen
Wil je je inschrijven? Dan zijn er verschillende
opties: je kunt kiezen uit een abonnement
met wekelijkse lessen of een flexibele minutenknipkaart. De keuze is aan jou.
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Meer weten?
Kijk voor meer informatie over ons aanbod van
muziek- en danscursussen op www.schunck.nl.
Heb je een vraag over een bepaalde les, het lesrooster of onze tarieven? Bel dan +31 (0)45 - 577
22 00 of stuur een e-mail naar muziekendans@
schunck.nl.

SCHUNCK* Muziek en Dans
locatie Glaspaleis
Bongerd 18
6411 JM Heerlen

SCHUNCK* Muziek en Dans
locatie Hoensbroek
Buttingstraat 47
6431 JD Hoensbroek

+31 (0)45 - 577 22 00

+31 (0)45 - 521 23 15

Op al onze lessen zijn de algemene voorwaarden
van SCHUNCK* Muziek & Dans van toepassing.
Vermelde tarieven gelden alleen voor inwoners van
de gemeente Heerlen.
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Vestigingen
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