De Kapberg Donderdag
Gitaarles met Ron’s Rockschool

Voor meer info of aanmelden:
Ron Baggerman, tel: 06 - 57 95 57 28,
rbaggerman@yahoo.com of www.ronsrockschool.nl

Donderdag

Donderdag

Moderne akoestische gitaarles voor volwassenen, door Ron Baggerman, voor zowel beginners als gevorderden. Het meenemen van een
eenvoudige gitaar is voldoende. Nieuw dit jaar is gitaarles voor ouder
en kind.
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Nieuw cursusblok:
Acht donderdagavonden. Start: januari 2018
Mogelijkheden voor ouder/kind (€ 100,00), beginners (€ 65,00)
en gevorderen (€ 65,00). De samenstelling van de groepen en tijden is
afhankelijk van de aanmeldingen.
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Op zondag 5 november van 15.00 tot 17.00 uur is er een demonstratie!
Je bent die middag van harte welkom om lekker muziek te komen luisteren, maar ook om je te laten informeren over de gitaarlessen en als het
je aanspreekt, ook gelijk in te schrijven.
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Vele moderne stijlen worden behandeld: Country, Blues, Rock, Jazz,
Latin, etc. We gebruiken gedeeltelijk het notenschrift, maar ook het
tablatuursysteem. De bekende gouwenaar Ron Baggerman is een
Multi-instrumentalist en heeft al jaren ervaring als muziekleraar en uitvoerend muzikant. Tevens geeft hij les en coaching in gitaar, bas
en keyboard.
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