De Troubadour Harpen
Overzicht Docenten
Hieronder vindt u een overzicht van harpdocenten, geordend per provincie
(de provincies staan in alfabetische volgorde). Dit overzicht is niet
compleet, maar geeft u een flinke greep uit de beschikbare docenten. Weet
u iemand die ook graag op deze lijst vermeld wordt? Geef dit dan aan ons
door via docent@detroubadourharpen.nl

Drenthe:
Frederike Spakman
Frederike is een ervaren harpdocente in Groningen en Drenthe. Ze geeft les aan jong en oud, ook
als je niet van notenlezen houdt of graag wil leren improviseren.
6 jaar geleden ontwikkelde ze een harpworkshop met 26 kleine harpjes met 11 snaren, waarop
diverse workshops mogelijk zijn.
Voor meer informatie zie www.harpgenoot.nl of 06-11158344
Frederike Spakman
1e Exloërmond 65
9573PD 1e Exloërmond

Klarissa Zantinge
Klarissa is harpdocente bij Scala centrum voor de kunsten in Meppel, Hoogeveen en Steenwijk.
http://www.scalacentrumvoordekunsten.nl, Www.scalamuziekcollectief.nl
Klarissa heeft een privépraktijk in Koekange:
Dorpsstraat 33b
7958 RK Koekange
Tel. 06 30368774
klarissazantinge@hotmail.com

Nienke van Leijden
Westerkampen 13
9442 TR Elp
0593-785034
www.nienkevanleijden.nl
privéles bij Nienke thuis in Elp
tevens lessen op het ICO in Assen

Mona Moog
Mona Moog is harpdocente aan de volgende centra:
CVK De Meldij in Drachten, het CVK in Sneek, Wymbritseradiel en Ritmyk en het CVK Parnas
in Leeuwarden.
ook zijn privélessen mogelijk in Zwolle- Berkum en Assen.
Mona Moog
Moerbeistraat 50
9408 BA in Assen
06 55984419
monamoog@hotmail.nl.
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Flevoland:
Ilse Lassche-Dekker
Geeft les op het CKV Dronten
en geeft privélessen in Harderwijk, leerlingen vanuit Putten, Nunspeet en Ermelo hebben hier ook
les.
Tel. 0321-333161 of lassche@hetnet.nl
Website: www.ilseharpenmuziek.nl

Ruth Tadema
Geeft les op het CKV in Almere (www.ckvalmere.nl)
Kijk voor meer info over Ruth op www.ruthtadema.nl

De Troubadour Harpen - Grotestraat 21, 7031 AG Wehl
www.detroubadourharpen.nl - info@detroubadourharpen.nl

Friesland:
Mona Moog
Mona Moog is harpdocente aan de volgende centra:
CVK De Meldij in Drachten, het CVK in Sneek, Wymbritseradiel en Ritmyk en het CVK Parnas
in Leeuwarden.
ook zijn privélessen mogelijk in Zwolle- Berkum en Assen.
Mona Moog
Moerbeistraat 50
9408 BA in Assen
06 55984419
monamoog@hotmail.nl.

Jan Jonker
Jan Jonker: “De meesten noemen me HarpJan en officieel is het Jan Jonker C.T.H.P.
De harp vergezelt me bijna m’n hele leven tot op de dag van vandaag. Ik speel al bijna 20 jaar in
het Renaissance Ensemble “El Fuego” en daarnaast al vele jaren met de harp als ‘leader of the
band’ in Quintteto Piccola Mancanza”. In 2009 ben ik afgestudeerd als Harp Therapeut in de USA,
waar ik de opleiding van Christina Tourin heb gevolgd. Een vak waarbij improviseren centraal
staat. Daarvoor heb ik 27 jaar gewerkt voor Radio & Televisie als consultant Music & Sound.
Jan geeft les door heel het land, maar heeft een aantal vaste plekken: in Hilversum
in de winkel van De Troubadour Harpen in Delft en op locatie in Friesland in
Beetsterzwaag
harpjan@gmail.com
06-20072685

Danielle Riegel
geeft les in Amsterdam, Noord Holland, West-Friesland, Hoorn-Enkhuizen
Info@hartenziel.studio - www.hartenziel.studio

Elfriede de Rijk
geeft les aan haar eigen particuliere muziekschool "Elfriede de Rijk"
Kostverloren 1004
8441 PA HEERENVEEN
Tel. 0513-671700
www.elfriedederijk.nl
Elfriede geeft les op de Ierse harp.
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Gelderland:
Muziekschool Oost Gelderland
Docente Delphine van der Burgh geeft harples aan de muziekschool in Doetinchem
Kijk voor het lesaabod op: www.muziekschooloostgelderland.nl

Marije Groen / De Troubadour Harpen
Behalve voor harpen kunt u ook voor harples in Wehl terecht bij De Troubadour Harpen.
Marije geeft les aan beginners van alle leeftijden waarbij de nadruk ligt op plezier hebben in het
spelen, op een manier die bij jou past!
info@detroubadourharpen.nl - 06-24684863

Lies Joosten
Lies Joosten / Arpalisa / geeft les aan in haar studio in LEUVENHEIM (Gemeente Brummen)
We spelen op een grote of kleine keltische (haakjesharp), met aandacht voor mooie klank en het
ontwikkelen van je eigen stijl. Volksmuziek, Zuid Amerikaans, eigen improvisatie en therapeutisch
harpspel passeren de revue, afhankelijk van jouw interesse en wensen.
Lies geeft aandacht aan je houding, techniek, ontspanning en plezier, we spelen op gehoor en/of van
bladmuziek.
Ze geeft ook workshops en educatieve concerten over de wereld van de harp en over therapeutisch
harpspel.
Lies accepteert ook studenten met Gelrepas
Harpstudio Arpalisa
Metelerkampweg 30A
6974AT Leuvenheim
info@arpalisa.nl - tel 06-41122301 - www.arpalisa.nl

Judith Baakman
Zelf harp leren spelen? Dat kan bij harpstudio Harppiness van Judith Baakman. Iedereen kan
harpspelen. Het is niet nodig om noten te kunnen lezen. Dit wordt geleerd tijdens de lessen. Ook zal
er tijdens de lessen veel aandacht zijn voor improvisatie. Bij deze vorm van muziek maken is noten
lezen niet nodig. De lessen worden in overleg met de leerling samengesteld. Hierbij wordt rekening
gehouden met de muzikale voorkeur van de leerling. Bij jonge kinderen geeft de docent hier meer
sturing aan dan bij volwassenen. Harpspelen is ook mogelijk voor mensen met een beperking,
psychische problematiek of chronische ziekte. Samen met de docent wordt er gekeken naar wat er
mogelijk is. Eventueel wordt de muziek of techniek aangepast. Plezier staat bij harpstudio
Harppiness voorop!
Harpstudio Harpiness is gevestigd in Terborg
www.harppiness.nl
info@harppiness.nl
06-19840941
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Junda Maks
Junda geeft harples in Epe en omstreken aan jong en oud op grote en kleine harp. Na jarenlang aan
diverse muziekscholen in de regio les te hebben gegeven, verlegt zij haar werkveld naar de
privépraktijk. Sinds 2012 is Junda ook afgestudeerd in harptherapie. Zij kan je leren spelen en
improviseren op de harp om stress, angst en pijn bij anderen en- (!) bij jezelf te verminderen.
Frequentie en duur van de les in overleg .
Tel: 0578-621075
junda.maks@tele2.nl

Marieke Lesparre
Marieke is gespecialiseerd in Keltische muziek en het spelen op gehoor. Ze geeft les in Culemborg
Tel: 0345 534042
email: mariekelesparre@planet.nl

Nanja Bakker
Hallo! Ik ben Nanja, gediplomeerd harpdocente en heb een grote en gezellige lespraktijk op de
locaties Bennekom (bij Ede), Wageningen en Arnhem.
Je kunt bij mij kiezen uit individuele of duolessen van 20,30 of 45 minuten 1x week, om de week of
op afspraak via de prikkaart. Speciaal voor volwassenen is er gezellig
maandelijks volwassenensemble.
Naast (klassieke) pedaalharp ben ik gespecialiseerd in de Keltische haakjesharp, waarin ik ook
lessen Ierse/Schotse harp op gehoor aanbiedt. In mijn lessen geef ik veel aandacht aan een
ontspannen speelhouding, In een gratis proefles kijken we samen wat je graag wilt leren en welke
muziekstijlen jij graag speelt. Jaarlijks organiseer ik een workshopdag of orkestproject en kun je
meedoen aan pop-up concertjes, huiskamersessies en leerlingenconcerten.
Locatie Arnhem (Rozet); http://www.demuziekmakerij.nl/docenten/nanja-bakker/
Locaties Bennekom/Wageningen; www.nanjabakker/com/harples
harplespraktijk@gmail.com / 0624708201

Gabriëlle Jager
Ik ben Gabriëlle Jager, 24 jaar, en ik geef harples in Andelst, in de Betuwe. Ik speel harp sinds
mijn zesde en heb 12 jaar harples gehad, zowel op kleine harp als op pedaalharp. Toen ik op een
gegeven moment zelf ging improviseren en componeren werd ik aangetrokken door de barokharp
(een harp met drie parallelle rijen snaren) en het repertoire wat daarbij hoort, de speelse en warme
barokmuziek. Zodoende speel ik sinds enkele jaren ook barokharp en word ik geregeld gecoacht door
Constance Allanic, specialiste op dit gebied.
In de lessen die ik geef besteed ik, naast de techniek van het harpspelen, aandacht aan begrip van de
muziek, van de harmonieën en de ritmes. Veel oefeningen maak ik zelf, zodat ik het lesmateriaal
goed op de leerling af kan stemmen. Ook ga ik graag in op de wensen van de leerling voor bepaald
repertoire en behoort samenspelen met andere leerlingen tot de mogelijkheden.
Tel. 0488 451522
E-mail: gabrielle.jager@gmail.com

Ilse Lassche-Dekker
Geef les op het CKV Dronten
en op Streekstedelijke muziekschool Noord-West Veluwe, locatie Harderwijk (iedereen van NW
Veluwe gaat naar Harderwijk)
Tel. 0321-333161 of lassche@hetnet.nl
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Manja Smits
•
•
•

Docente harp bij:
ArtEZ Conservatorium Arnhem en Zwolle. (tevens jong talent klas) www.artez-conservatorium.nl
Prins Claus Conservatorium te Groningen. (tevens jong talent
klas) www.hanze.nl/prinsclausconservatorium
Het Domein voor Kunst en Cultuur, Weverstraat 16 te Arnhem. www.domein-arnhem.nl
tel: 020 6431194
mail: werkman.smits@zonnet.nl
Manja geeft o.a masterclasses.

Marjan de Haer
ik geef les aan de Plantage(centrum voor de kunsten) in Tiel
en thuis(Oosterbeek bij Arnhem)
tel 026-333 70 29
email harp@introweb.nl

Lin Anne Nagels
Tel. 0628408786 beerjansen1942@gmail.com
Bevoegd docente
Proefles mogelijk
Mogelijkheden tot huur harp
Woonachtig in Wageningen
Privélespraktijk
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Groningen:
Machteld Kerkmeester
Harpiste en harpdocente. Harples, workshops en korte cursus harp in Groningen-Centrum,
Winsum, de Marne en Middelstum. Binnenkort ook in Dokkum.
Ervaren en gedreven docente geeft les aan kinderen en volwassenen op alle niveaus, beginners maar
zeker ook gevorderde (pedaal-)harpisten kunnen op niveau les krijgen: repertoire-opbouw,
verbetering techniek en interpretatielessen, podiumpresentatie en voorbereiding Conservatorium.
Ter kennismaking met de harp geeft zij korte cursussen kleine harp en leuke leerzame workshops
voor alle leeftijden. Aandacht voor de leerling, diens mogelijkheden en samenspel staan voorop in
de lessen.
harpklank@hotmail.com
http://megje67.wix.com/machteld-kerkmeester
telefoon: 06-13016996

Frederike Spakman
Frederike is een ervaren harpdocente in Groningen en Drenthe. Ze geeft les aan jong en oud, ook
als je niet van notenlezen houdt of graag wil leren improviseren.
6 jaar geleden ontwikkelde ze een harpworkshop met 26 kleine harpjes met 11 snaren, waarop
diverse workshops mogelijk zijn.
Voor meer informatie zie www.harpgenoot.nl of 06-11158344
Frederike Spakman
1e Exloërmond 65
9573PD 1e Exloërmond

Kathelijne Schelfhout
geeft harplessen te Haren.
De harplessen zijn geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar. Ook kinderen met (grote)
ontwikkelingsachterstand en/of ontwikkelingsstoornissen zijn welkom. Naast de harpstudie,
studeerde Kathelijne ook muziektherapie en behaalde zij haar pabo-diploma.
Kathelijne Schelfhout
Blekenweg 2
9753 JS Haren
www.harples.net

Manja Smits
•
•
•

Docente harp bij:
ArtEZ Conservatorium Arnhem en Zwolle. (tevens jong talent klas) www.artez-conservatorium.nl
Prins Claus Conservatorium te Groningen. (tevens jong talent
klas) www.hanze.nl/prinsclausconservatorium
Het Domein voor Kunst en Cultuur, Weverstraat 16 te Arnhem. www.domein-arnhem.nl
tel: 020 6431194
mail: werkman.smits@zonnet.nl
Manja geeft o.a masterclasses.
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Limburg:
Bianca Tabois
Bianca Tabois is harp-docente op 4 verschillende scholen in Nederland en België:
Te weten:
1) Schunck muziekschool in Heerlen (Limburg)
2) de muziekacademie in Neerpelt (B)
3) de muziekacademie in Maasmechelen (B)
4) de muziekacademie van Dilsen-Stokkem (B)
Contactgegevens:
Bianca Tabois
Tel.: 045-531 16 31
Gsm: 06-27 48 17 62
Email: biancatabois@gmail.com

Pauline Nieuwenhuijs- van der Linden
Geeft harp les:
·
Harpschool Harpsfeer Geleen en Nieuwstadt
·
ECI Roermond
Harples voor kinderen en volwassenen. Alle stijlen kun je leren! Voor jong en oud.
www.harpsfeer.nl ; pauline@harpsfeer.nl
Tel: 06-54905546 / 046-4854088

Bess Franssen
docente Kumulus muziekschool Maastricht
Veel samenspel mogelijk
Ook voor mensen met een beperking
bessfranssen@hotmail.com tel.nr. 043/3614276
www.harpistezangeres.nl

Mea van Delden
harpdocent bij Rick ( Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) Weert, Deurne en omstreken
info@ricknet.nl Tel. 0495- 533954
en bij de muziekschool Aalst-Waalre
tevens prive docent in Waalre
adres Beethovenlaan 10
5583 XR Waalre
Tel. 040-2217331
meavandelden@planet.nl
(prive)lessen voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar .

Loes van Dijk
Harplessen voor alle leeftijden! En voor alle niveau's!
Privélessen mogelijk in de omgeving Reuver, Venlo, Venray, Boxmeer en Deurne.
Ook via de muziekschool Roermond http://www.ecicultuurfabriek.nl/
www.loesvandijk.nl
0031 (0) 6 34 11 43 06
0031 (0) 478 769 026
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Renske Tjoelker
Renske Tjoelker geeft les op collectief 'Het wilde westen' in Utrecht, en privelessen in de
binnenstad van Utrecht (zowel pedaalharp als kleine harp). Daarnaast geeft ze ook les in ZuidLimburg, regio Heerlen.
Meer informatie is te vinden op haar site www.rensketjoelker.com.

Noord-Brabant:
Loes van Dijk
Harplessen voor alle leeftijden! En voor alle niveau's!
Privélessen mogelijk in de omgeving Reuver, Venlo, Venray, Boxmeer en Deurne.
Ook via de muziekschool Roermond http://www.ecicultuurfabriek.nl/
Meer informatie:
www.loesvandijk.nl
0031 (0) 6 34 11 43 06
0031 (0) 478 769 026

Marieke Schoenmakers
Als harpiste is Marieke verbonden aan de philharmonie zuidnederland en als docent aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Ze geeft privélessen aan leerlingen vanaf 5 jaar in Eindhoven. Kijk voor meer informatie
op www.harpstudio-eindhoven.weebly.com.
Mijn gegevens: marieke.kes.schoenmakers@gmail.com, 06-12253225.

Ingeborg Verhoeven
Ingeborg (Breda) geeft les aan de muziekschool Amersfoort (scholen in de kunst)
lokatie Soesten Amersfoort, de Heuvelrugmuziekschool in Doorn, en thuis bij haar harpschool
HarpBreda.
Even proberen of harples iets voor je is?
Kinderen en volwassenen krijgen altijd gratis een proefles.
Ingeborg Verhoeven, Breda
www.ingeborgverhoeven.nl

Renske de Leeuw
(afgestudeerd Master) geeft les op de muziekscholen Valkenswaard en Uden. Daarnaast ook in De
Bilt bij de Biltse muziekkamer, dit is een collectief waar men privéles kan volgen. In haar
woonplaats Tilburg zijn eventueel ook mogelijkheden voor privélessen. Lessen worden gegeven aan
alle leeftijden. In met name De Bilt heeft Renske ook veel ervaring opgedaan met het lesgeven aan
volwassenen.
Ieder jaar organiseert Renske, samen met collega's Mea van Delden en Ingje van Rijn een
harpweekend voor haar leerlingen. Hierbij staat het samen musiceren en het maken van een
gezamelijke voorstelling centraal.
Naast het lesgeven treedt Renske de Leuw op als soliste maar ook in samenwerking met koren,
orkesten en kleinere ensembles. Renske vormt samen met Femke van Leeuwen het fluit-harp duo
LeoNina. Zij zijn op veel verschillende terreinen inzetbaar: van sfeervolle achtergrondmuziek tot
compleet concertrecital.
Contact: +31(6)15424577
www.renskedeleuw.nl
email: renske@renskedeleuw.nl
De Troubadour Harpen - Grotestraat 21, 7031 AG Wehl
www.detroubadourharpen.nl - info@detroubadourharpen.nl

Valérie Rijckmans
Muziekschool H19 Centrum voor de Kunsten in Oosterhout ( NB )
0162 422025, www.h19.nl
Factorium Tilburg, locatie Goirle, 013 5350055, www.factorium.nl
Ook Privé in de regio Venlo
Valérie F.L.Rijckmans
Pater Pirestraat 26
5051 WH Goirle
013 4683123 of 06 51211559
www.valerierijckmans.nl

Dona ter Beek
Oude Pastorieweg 5
5258 AA Berlicum.
donaterbeek@planet.nl.
Privéles bij Dona thuis.

Ghislaine Maclaine Pont
De gepassioneerde harpdocente Ghislaine Voorrecht geeft harplessen aan kinderen en
volwassenen. Tijdens een gratis proefles leer je meteen je eerste liedje spelen! Ook vertel ik je alles
wat je wilt weten over de aanschaf van een harp, de lesprijzen en wat je in de lessen kunt
verwachten. Het is eventueel mogelijk om eerst een introductiecursus van 4 lessen te volgen.
Ghislaine is harpdocent bij:
Muziekschool Goeree-Overflakkee, locatie Middelharnis en Stad aan ‘t Haringvliet
Muziekschool Voorne, locatie Hellevoetsluis en Brielle
Centrum voor Muziek te Roosendaal
Harpstudio Harpie Harrie, locatie Hendrik-Ido-Ambacht
Harplessen in alle stijlen: o.a. klassieke muziek, religieuze muziek, volksmuziek, pop- en
jazzmuziek.
Tel. 06-24847225
Emailadres: ghislainevoorrecht@gmail.com
Website: www.harples.com

Margaret Forrest
Locatie :Tilburg en Oisterwijk
Tel.nr. 013-5354055
Ik geef privéles, ook aan mensen met beperkingen. Improvisatie vind ik een belangrijke factor in
muziekmaken.
Tevens privé les voor alle leeftijden en ook aan mensen met beperkingen. Improvisatie vind ik een
belangrijke factor van muziek maken en het geeft veel mogelijkheden om op een therapeutische
manier harp spelen te ontdekken.
Voor een proefles ben je altijd welkom.
email: harpmargaretforrest@gmail.com
tel.: 013-4676361/06-51718060
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Annelies Houtman- Knaven
Geeft harp les, zowel Keltische- als pedaalharp. Harp met zang, harp met theater, harpensemble
enz. Alle muziekstijlen. Van klassiek tot pop. Jazz tot musical. Muziekschool: Nieuwe Veste
in Breda, Molenstraat 6. Tel. 076-5299600.
Mijn mailadres: annelieshoutman61@gmail.com. Mijn GSM: 06-23905106.
Verder werk ik in het Middelbaar onderwijs: Muziek, presentatie, muziek/kunstgeschiedenis, muziek
en literatuur, muziek en schilderkunst. Organiseer groepsactiviteiten op het gebied van muziek,
theater ed voor de middelbare schoolklassen. Maak met mijn klassen voorstellingen. Geef
workshops.

Antoinette Rath
Tel: 06-23557207
Email: antoinetterath@gmail.com
Antoinette geeft les op de muziekschool in Best: CultuurSpoor Best, en privéles in de
omgevingTilburg op zowel troubadourharp, als haken- en pedaalharp.
Website http://www.antoinetterath.nl

Ingje van Rijn
geeft les op het CKE te Eindhoven.
Thuis in Den Bosch heeft ze een privé les praktijk. Ze geeft les aan kinderen, jeugdigen en
volwassenen, zowel beginnend als gevorderd.
Er kan zowel op de Keltische harp alsook op de Pedaalharp les genomen worden.
Rompertpark 137
5233 RL ’s-Hertogenbosch
Tel.nr. 073-6440126
e-mail: ingjevanrijn@gmail.com of info@harplesdenbosch.nl.
www.harplesdenbosch.nl

Mea van Delden
harpdocent bij Rick ( Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) Weert, Deurne en omstreken
info@ricknet.nl, Tel. 0495- 533954
en bij de muziekschool Aalst-Waalre
tevens prive docent in Waalre
adres Beethovenlaan 10
5583 XR Waalre
Tel. 040-2217331
meavandelden@planet.nl
(prive)lessen voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar .

Reinilde Zevenbergen-Buys
Stichting Nieuwerkerkse Muziekschool, Schubertstraat 50, Nieuwerkerk aan den IJssel
Muziekschool Nieuwe Veste Breda, Molenstraat 6, Breda
Privé lessen in Waddinxveen, Brugweg 100, Waddinxveen
Ik heb geen echte specialiteit, maar geef de voorkeur aan één op één lessen (Privé dus geen
groepslessen)
Prijzen volgens KNTV norm.
Tel. 06-24556880
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Sabien Canton
Geeft les aan:
Muziekinstituut Dongen/Gilze/Rijen in Dongen en Rijen
Fontys conservatorium Tilburg
sabiencanton@yahoo.com

Harriette Katsman-Hartkoorn
Koningsvaren 3
3344 CC Hendrik Ido Ambacht
078-6815966
katsman-harp@telfort.nl
www.katsman-software.nl
Privélessen geef ik in mijn studio aan huis.
Ik ben verbonden aan Kunstencentrum Toon te Gorinchem
www.toonjetalent.com tel: 088-beltoon
KC Toon verzorgd muziek-, kunst- en dansonderwijs in de Alblasserwaard en Vijfherenlandenen
de gemeente Woudrichem.
Harples wordt o.a. gegeven in de volgende plaatsen:
Gorinchem, Alblasserdam, Hardinxveld-Giesendam, Leerdam en Woudrichem

Deborah de Weerd - Jenner
Aalscholver 24
4617 KA Bergen op Zoom
dmg.de.weerd.jenner@kpnplanet.nl
graag o.v.v. interesse in harples
0164-299055
Werkzaam als harpdocente op Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom - CKB de Maagd.
Daarnaast geef ik thuis privélessen.
Ik ben naast harpdocente ook Orthopedagogisch Muziek Beoefenaar. In die hoedanigheid geef ik ook
mensen met een beperking muziekles en heb daar muziektheaterprojecten meegemaakt.
Mijn harplessen kenmerken zich door maatwerk. Elke leerling volgt zijn eigen muzikale weg. Dat
maakt harplessen toegankelijk voor zowel volwassenen als voor kinderen vanaf 4 jaar.

Anke Nagtzaam – Doe
Geeft individuele harples (hakenharp en pedaalharp ) in Hedel en Boxtel, zowel aan kinderen als
volwassenen
Anke is verbonden aan het muziekinstituut klanklokaal.
Voor meer informatie:
email: harp@klanklokaal.nl
website: www.klanklokaal.nl/harples

Noord-Holland:
Saskia Veen
Saskia Veen geeft les aan het Muziekeducatiecentrum Amsterdam en privéles.
Contactadres: Reitzstraat 101, 1091 ZA in Amsterdam,
veenpazur93@gmail.com tel.020-6939845.
Muziekeducatiecentrum Amsterdam: info@muziekeducatiecentrum.nl
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Marleen de Bakker
Wie wilt er nou geen harp leren spelen? Ik geef al jaren met veel plezier en enthousiasme harples in
de omgeving van Hilversum en in Utrecht. Omdat iedereen op een andere manier leert, maak ik
voor al mijn leerlingen een individueel lesprogramma. In mijn lessen staan speelplezier, muzikaliteit
en techniek centraal.
U kunt bij mij terecht voor: - Professionele, betaalbare harplessen - Vanaf 6 jaar - Haken- en
pedaalharp - Beginners en gevorderden - Diverse muziekstijlen
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op voor een gratis proefles.
0630698706
marleendebakker@hotmail.com

Sari van Brug
Enthousiaste harpdocente met eigen harpstudio in Amsterdam-Oost. Sari geeft ook harples aan:
* de vrije muziekschool Amsterdam-Zuid vrijemuziekschool.nl
* het muziekcentrum Zuid-Oost Amsterdam Zuid-Oost muziekcentrumzuidoost.nl
* de muziekschool van Ingen in Purmerend demuziekschool.nl
* de Gooische muziekschool in Bussum degooischemuziekschool.nl
Sari is afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam.
Zij geeft betaalbare privélessen aan kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen op de hakenharp,
elektrische-harp & pedaalharp.
Sari van Brug
06-28888142
info@sarivanbrug.nl
sarivanbrug.nl

Karin van Ossenbruggen
Is als harpdocente verbonden aan de muziekschool Waterland te Purmerend.
Naast individuele en groepslessen op pedaal- en folkharp (kleine harp) geeft karin les in
ensemblespel en leidt zij het harpensemble "Chiara".
Info@muziekschoolwaterland.nl

Constance Allanic
•
•
•

geeft les aan:
het Utrecht Centrum voor de Kunsten (www.UCK.nl ), locatie Domplein (binnenstad)
het Conservatorium van Amsterdam (www.CVA.AHK.nl) historische harp (voornamelijk triple
harp) en coaching oude muziek aan alle harpstudenten
privé (Utrechtse binnenstad): uitsluitend historische harp (middeleeuwen, renaissance, barok)
Meer informatie via greenharp@gmx.net

Linda van Baar
Harpdocente Linda van Baar geeft harples aan kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen: Privelessen
in het centrum van Haarlem
lvbaar@xs4all.nl
06-39277391
Vrije Muziekschool Spaarne te Haarlem aan leerlingen van de Vrije School en voor leerlingen van
buitenaf.
www.vrijemuziekschoolspaarne.nl
linda@vrijemuziekschoolspaarne.nl
Muziekschool Gerard Boedijn te Hoorn www.muziekschoolboedijn.nl
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Marjatta Fehres
Ik geef met plezier privéles (Den Haag) en aan de muziekschool Purmerend in de muziekstijl die jij
wilt (bijv. klassiek of jazz). Het plezier van muziek maken staat voorop.
Contact: www.marjattafehres.nl , tel: 0624129302.

Anne Koene
Geeft les: privé les, Bentinckstraat 101 hs te Amsterdam (Westerpark)
020-6429285 of 06-48944598
e-mail: anne@roosanne.nl
Geeft les op keltische harp, Ierse muziek, Bretonse muziek, ook Anne Heyman techniek.
websites www.roosanne.nl of www.musicadelcuore.com

Colet Nierop
geeft les op Muziekschool Harenkarspel, Muziekschool Da Capo Schagen,
Muziekschool Hillegom en Muziekschool Artex op Texel.
Ook is zij werkzaam als docent bij Otja Harpcenter te Bennebroek.
Voor meer informatie:
Colet Nierop
Grote Sloot 228
1752 JR Sint Maartensbrug
06-20910150
coletnierop@hetnet.nl
www.coletnierop.nl

Danielle Riegel
geeft les in Amsterdam, Noord Holland, West-Friesland, Hoorn-Enkhuizen
Info@hartenziel.studio - www.hartenziel.studio

Overijssel:
Junda Maks
Junda geeft harples in Epe en omstreken aan jong en oud op grote en kleine harp. Na jarenlang aan
diverse muziekscholen in de regio les te hebben gegeven, verlegt zij haar werkveld naar de
privépraktijk. Sinds 2012 is Junda ook afgestudeerd in harptherapie. Zij kan je leren spelen en
improviseren op de harp om stress, angst en pijn bij anderen en- (!) bij jezelf te verminderen.
Frequentie en duur van de les in overleg .
Tel: 0578-621075
junda.maks@tele2.nl

Gudrun Hendrikman,
Harpiste/Muziekdocent/Muziektherapeut RMT
Harples voor beginners en gevorderden, keltische harp en pedaalharp, specialisatie: harp & zang.
Ook voor 'muziek op maat' en muziektherapie
Geeft les in eigen lespraktijk:
J. van Reesstraat 20
7521 VM Enschede
tel.: 06-169 889 89
www.gudrunhendrikman.nl
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Janneke van der Lugt
Janneke van der Lugt is harpdocente bij Quintus, Centrum voor Kunsteducatie in Kampen
Ook heeft zij een prive praktijk in Amersfoort.
Voor informatie en lessen:
www.harpinbeweging.nl
Janneke van der Lugt
Roerstraat 19
3812 EW Amersfoort
0640700207

Klarissa Zantinge
Klarissa is harpdocente bij Scala centrum voor de kunsten in Meppel, Hoogeveen en Steenwijk.
http://www.scalacentrumvoordekunsten.nl, Www.scalamuziekcollectief.nl
Klarissa heeft een privépraktijk in Koekange:
Dorpsstraat 33b
7958 RK Koekange
Tel. 06 30368774
klarissazantinge@hotmail.com

Manja Smits
•
•
•

Docente harp bij:
ArtEZ Conservatorium Arnhem en Zwolle. (tevens jong talent klas) www.artez-conservatorium.nl
Prins Claus Conservatorium te Groningen. (tevens jong talent
klas) www.hanze.nl/prinsclausconservatorium
Het Domein voor Kunst en Cultuur, Weverstraat 16 te Arnhem. www.domein-arnhem.nl
tel: 020 6431194
mail: werkman.smits@zonnet.nl
Manja geeft o.a masterclasses.

Mona Moog
Mona Moog is harpdocente aan de volgende centra:
CVK De Meldij in Drachten, het CVK in Sneek, Wymbritseradiel en Ritmyk en het CVK Parnas
in Leeuwarden.
ook zijn privélessen mogelijk in Zwolle- Berkum en Assen.
Mona Moog
Moerbeistraat 50
9408 BA in Assen
06 55984419
monamoog@hotmail.nl.
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Utrecht:
Marleen de Bakker
Wie wilt er nou geen harp leren spelen? Ik geef al jaren met veel plezier en enthousiasme harples in
de omgeving van Hilversum. Omdat iedereen op een andere manier leert, maak ik voor al mijn
leerlingen een individueel lesprogramma. In mijn lessen staan speelplezier, muzikaliteit en techniek
centraal.
U kunt bij mij terecht voor: - Professionele, betaalbare harplessen - Vanaf 6 jaar - Haken- en
pedaalharp - Beginners en gevorderden - Diverse muziekstijlen
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op voor een gratis proefles.
0630698706
marleendebakker@hotmail.com

Arrianne Schipper
Arrianne Schipper (afgestudeerd Master) geeft les aan Muziekschool Ceres in de binnenstad van
Utrecht. Op deze muziekschool is het mogelijk om privélessen te volgen. Ook geeft zij privélessen in
Utrecht. U kunt bij haar terecht voor zowel de pedaalharp als de kleine harp. Leeftijd is in geen
geval een probleem, in haar lespraktijk vind u leerlingen van 4 tot 75 jaar.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op haar website of telefonisch contact opnemen.
www.arrianneschipper.nl
06-10505800

Nick Scholten
In Utrecht geef ik privélessen bij cultuurcentrum het Wilde Westen aan leerlingen van alle
leeftijden en niveaus. Voor elke leerling wordt een individueel Ook privélessen aan huis in
omgeving Utrecht/Zeist.
Mijn contactgegevens:
www.nickscholten.nl
info@nickscholten.nl
(+31) (0) 6 14 77 12 69

Renske Tjoelker
Renske Tjoelker geeft les op collectief 'Het wilde westen' in Utrecht, en privelessen in de
binnenstad van Utrecht (zowel pedaalharp als kleine harp). Daarnaast geeft ze ook les in ZuidLimburg, regio Heerlen.
Meer informatie is te vinden op haar site www.rensketjoelker.com.

Jan Jonker
Jan Jonker: “De meesten noemen me HarpJan en officieel is het Jan Jonker C.T.H.P.
De harp vergezelt me bijna m’n hele leven tot op de dag van vandaag. Ik speel al bijna 20 jaar in
het Renaissance Ensemble “El Fuego” en daarnaast al vele jaren met de harp als ‘leader of the
band’ in Quintteto Piccola Mancanza”. In 2009 ben ik afgestudeerd als Harp Therapeut in de USA,
waar ik de opleiding van Christina Tourin heb gevolgd. Een vak waarbij improviseren centraal
staat. Daarvoor heb ik 27 jaar gewerkt voor Radio & Televisie als consultant Music & Sound.
Jan geeft les door heel het land, maar heeft een aantal vaste plekken: in Hilversum
in de winkel van De Troubadour Harpen in Delft en op locatie in Friesland in
Beetsterzwaag
harpjan@gmail.com
06-20072685
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Ingeborg Verhoeven
Ingeborg (Breda) geeft les aan de muziekschool Amersfoort (scholen in de kunst)
lokatie Soesten Amersfoort, de Heuvelrugmuziekschool in Doorn, en thuis bij haar harpschool
HarpBreda.
Even proberen of harples iets voor je is?
Kinderen en volwassenen krijgen altijd gratis een proefles.
Ingeborg Verhoeven, Breda
www.ingeborgverhoeven.nl

Janneke van der Lugt
Janneke van der Lugt is harpdocente bij Quintus, Centrum voor Kunsteducatie in Kampen
Ook heeft zij een prive praktijk in Amersfoort.
Voor informatie en lessen:
www.harpinbeweging.nl
Janneke van der Lugt
Roerstraat 19
3812 EW Amersfoort
0640700207

Renske de Leeuw
(afgestudeerd Master) geeft les op de muziekscholen Valkenswaard en Uden. Daarnaast ook in De
Bilt bij de Biltse muziekkamer, dit is een collectief waar men privéles kan volgen. In haar
woonplaats Tilburg zijn eventueel ook mogelijkheden voor privélessen. Lessen worden gegeven aan
alle leeftijden. In met name De Bilt heeft Renske ook veel ervaring opgedaan met het lesgeven aan
volwassenen.
Ieder jaar organiseert Renske, samen met collega's Mea van Delden en Ingje van Rijn een
harpweekend voor haar leerlingen. Hierbij staat het samen musiceren en het maken van een
gezamelijke voorstelling centraal.
Naast het lesgeven treedt Renske de Leuw op als soliste maar ook in samenwerking met koren,
orkesten en kleinere ensembles. Renske vormt samen met Femke van Leeuwen het fluit-harp duo
LeoNina. Zij zijn op veel verschillende terreinen inzetbaar: van sfeervolle achtergrondmuziek tot
compleet concertrecital.
Contact: +31(6)15424577
www.renskedeleuw.nl
email: renske@renskedeleuw.nl
www.leonina.nl
email: info@leonina.nl

Judith Jamin
Judith geeft les op pedaalharp en kleine harp aan kinderen jongeren en volwassenen. Daarnaast
leidt Judith verschillende samenspel-groepen. Al haar activiteiten vinden plaats in:
DE HARPSCHUUR
Vondellaan 26A
3818 WP Amersfoort.
Tel. 06 132 70 142
Email: info@deharpschuur.nl
www.deharpschuur.nl.
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Vera Kool
geeft les aan Muziekschool het Klooster te Woerden en Kunstencentrum de Kom in Nieuwegein.
Internetsites: www.kloosterwoerden.nl en www.dekom.nl.
Onder andere groepsles en privéles op de Folk harp en Pedaalharp. Spelen in een harpensemble (ook
voor volwassenen), cursus Ierse Harp voor volwassenen cursus Troubadourtjes voor 6-8 jaar.
Coaching Jong Talent.
Voor contact met Vera Kool zie www.verakool.nl

Sophie van Dijk
Sophie van Dijk is afgestudeerd harpiste en harpdocent. In Zoetermeer heeft ze haar eigen
lespraktijk en in Nieuwegein geeft ze aan de muziekschool de Kom les.
Website: www.harpistesophie.nl

Constance Allanic
•
•
•

geeft les aan:
het Utrecht Centrum voor de Kunsten (www.UCK.nl ), locatie Domplein (binnenstad)
het Conservatorium van Amsterdam (www.CVA.AHK.nl) historische harp (voornamelijk triple
harp) en coaching oude muziek aan alle harpstudenten
privé (Utrechtse binnenstad): uitsluitend historische harp (middeleeuwen, renaissance, barok)
Meer informatie via greenharp@gmx.net

Annerieke Kaldeway
Annerieke Kaldeway geeft les in De Bilt/Bilthoven en in Zeist
www.anneriekekaldeway.nl
de harplessen worden gegeven in:
Het Kunstenhuis, Biltse Muziekschool
Planetenplein 2
3732 BG De Bilt
030-2283026
muziekschool@kunstenhuis.nl
www.kunstenhuis.nl
Zeister Muziekschool
Gebouw De Klinker - Markt 3
3701 JZ Zeist
030-6913944
info@zeistermuziekschool.nl
www.zeistermuziekschool.nl

Aimée van Delden
Geeft les aan de muziekschool Leiden "BplusC"; en Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp en privé
thuis in Wilnis, De Ronde Venen.
Meer informatie: www.BplusC.nl ; www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl ; www.aimeevandelden.nl
E mail: aimeed@zonnet.nl
Aimée geeft les op alle niveau’s, zowel aan kinderen als volwassenen. Ook bereidt zij talentvolle
leerlingen voor op de toelating voor het conservatorium.

Wendy Rijken
Privé-les
Gouda, Houten en Den Haag
Info@wendyrijken.nl of Tel. 06-28172541
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Annemieke IJzerman
Scholen in de Kunst Amersfoort (Muziekschool), Utrecht (privé)
locaties: Muurhuizen 1 Amersfoort (binnenstad), Sportlaan 7 Hoogland, Utrecht Zuilen
annemieke.ijzerman@gmail.com
http://annemiekeijzerman.wordpress.com
hakenharp en pedaalharp

Zeeland:
Dorine van Dijk
Zeeuwse muziekschool, locaties Goes en Middelburg.
Tevens privé lessen bij Dorine thuis in Middelburg: o.a. pedaalharp lessen.
Tel.nr: 0118 218 548 of 06 16 53 49 54.
Jong en oud is welkom. Je hoeft geen noten te kunnen lezen.
We spelen verschillende soorten muziek (volksmuziek, klassiek, jazz en muziek met cd)

Anita Frenks
Anita Frenks geeft priveles in
Atelier Clijsen
Donze Visserstraat 61
Terneuzen
en in "Galerie Jampotje"
Zuiderbruggeweg 15
Sluis-Heille (met openbaar vervoer bereikbaar tegenwoordig vanuit Breskens)
specialiteiten: Improvisatie, compositie en verbindingen met de andere kunstvormen
contact: annanita@zeelandnet.nl
GSM:06 54985312
www.lievedag.blogspot.com
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Zuid-Holland:
Muziekschool Trias
Aan de muziekschool Trias in Rijswijk wordt harples gegeven door Annelies Kole.
Meer informatie over de lessen vindt u op: www.stichting-trias.nl
trias@stichting-trias.nl

Jan Jonker
Jan Jonker: “De meesten noemen me HarpJan en officieel is het Jan Jonker C.T.H.P.
De harp vergezelt me bijna m’n hele leven tot op de dag van vandaag. Ik speel al bijna 20 jaar in
het Renaissance Ensemble “El Fuego” en daarnaast al vele jaren met de harp als ‘leader of the
band’ in Quintteto Piccola Mancanza”. In 2009 ben ik afgestudeerd als Harp Therapeut in de USA,
waar ik de opleiding van Christina Tourin heb gevolgd. Een vak waarbij improviseren centraal
staat. Daarvoor heb ik 27 jaar gewerkt voor Radio & Televisie als consultant Music & Sound.
Jan geeft les door heel het land, maar heeft een aantal vaste plekken: in Hilversum
in de winkel van De Troubadour Harpen in Delft en op locatie in Friesland in
Beetsterzwaag
harpjan@gmail.com
06-20072685

Eefke de Geus
Eefke is afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag, hoofdvak harp. Zij begon op
negenjarige leeftijd met harpspelen. Na twee jaar werd Eefke toegelaten op de jong talent afdeling
van het conservatorium in Amsterdam. De jong talent opleiding heeft ze verder gevolgd in Utrecht
en Den Haag, waar ze uiteindelijk de HBO-opleiding volgde, en is afgestudeerd in 2008.
In 2015 studeerde Eefke af aan het Codarts, Hogeschool voor de kunsten te Rotterdam; Bachelor of
Music in Education. Hiermee is zij eerstegraads bevoegd docent. Op dit moment is Eefke werkzaam
als docent Muziek in het onderwijs.
Eefke heeft haar eigen lespraktijk bij haar aan huis in Zoetermeer
www.harpmuziek.com
eefkedegeus@gmail.com
06-41675670

Emmy Smit
Nieuwe Muziekschool Alphen (NMSA)
www.nieuwemuziekschoolalphen.nl
info@nieuwemuziekschoolalphen.nl
Burg. Visserpark 30
2405 CR Alphen aan den Rijn
tel. 0172-242190
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Julia Stegeman
Een kleine praktijk in haar huis in Zoetermeer. Specialisatie in Keltische muziek en zang. Veel
ervaring met kinderen en leren spelen met de harp.
De inhoud van de lespraktijk wordt ook gevoed door de andere werkzaamheden: aan het Koninklijk
Conservatorium Den Haagcoördinatie van de Minor Educatie, docent Vakmethodiek Harp en
werkzaam in de Docent Muziek-afdeling, Verder nog vakleerkracht muziek aan een Basisschool.
Muziek(les) is leuk!
juliastegeman@degevoeligesnaar.nl 06-49874654 www.juliastegeman.nl

Joukeline Sizoo
Met veel plezier geef ik les aan het Hellendaal Muziekinstituut in Rotterdam, ToBe Cultuurcentrum
in Ridderkerk en heb ik een privépraktijk in Rotterdam.
Vanaf ongeveer 5 jaar is het al mogelijk om harplessen te volgen. Tijdens de harplessen wordt er
aandacht besteed aan de ontwikkeling van de muzikaliteit, ritme, techniek, samenspel, noten lezen
en muziek – en harpgeschiedenis.
Het is altijd mogelijk om een gratis proefles te volgen! Neem voor meer informatie contact op:
06-41601060
joukeline@hotmail.com
www.joukelinesizoo.nl
www.hellendaal.com

Jaike Bakker
Jaike is als harpdocente verbonden aan Kunstpuntgouda in Gouda en heeft haar eigen lespraktijk
in Den Haag. Kinderen kunnen vanaf vier jaar beginnen met het volgen van harplessen.
Tel: 06-38004263
Email: jaikebakker@hotmail.com
Website: www.kunstpuntgouda.nl

Suzanne Zijderveld
Suzanne Zijderveld is een enthousiast docente. Ze geef les op Muziekschool de Rover
in Hardinxveld-Giessendam en aan huis in Rotterdam. Ze weet naast klassieke muziek ook veel van
jazz, pop, opwekking en andere stijlen. Ook is ze veel bezig met improviseren. Hiervoor volgt ze
jazzpianolessen bij Johan Clement. Ze staat open voor de voorkeur van de leerling en zorgt samen
met hem/haar voor een persoonlijke aanpak, waarbij plezier en persoonlijke muzikale ontwikkeling
voorop staan.
Voor meer informatie: www.suzannezijderveld.nl

Nienke Onderstal-Zeedijk
Nienke Onderstal-Zeedijk geeft privé harples in Zwijndrecht.
Lessen voor beginners en gevorderden.
Ik geef ook theorie en solfège ter voorbereiding op het toelatingsexamen op het conservatorium.
e-mail: nienkeonderstal@gmail.com
tel: 06-44 14 80 61
www.nienkeonderstal.nl

De Troubadour Harpen - Grotestraat 21, 7031 AG Wehl
www.detroubadourharpen.nl - info@detroubadourharpen.nl

Ingrid Cornelisse
Ingrid Cornelisse geeft privé les in Den Haag. Zij heeft ervaring in het les geven aan volwassenen
en kinderen. Haar lessen zijn zeer gevarieerd, zowel in muziek als in de opdrachten die zij tijdens
haar lessen geeft. Verder is zij druk bezig met een methode, waar tijdens de lessen uit gewerkt
wordt.
Ingrid is te bereiken via:
06 27 838 959
ingridcornelisse@gmail.com
www.ingridcornelisse.nl

Minou den Hals
Ook verliefd op de klank van de harp?
Kom dan gerust eens langs voor een gratis proefles in Dordrecht. Harples voor zowel beginners als
gevorderden, op de keltische harp of pedaalharp. Tijdens mijn lessen is het mogelijk om kennis te
maken met verschillende muziek stijlen. Graag sluit ik aan op individuele interesses en wensen.
(Klassiek, pop, jazz, Zuid-Amerikaans, opwekking of eigen composities)
Bel gerust voor het maken van een (proef) les afspraak.
06 44617785 of mail naar info@minoudenhals.com.

Marjatta Fehres
Ik geef met plezier privéles (Den Haag) en aan de muziekschool Purmerend in de muziekstijl die jij
wilt (bijv. klassiek of jazz). Het plezier van muziek maken staat voorop.
Contact: www.marjattafehres.nl , tel: 0624129302.

Yolanda Davids
Prive lessen te Nieuwe Tonge
mail: yolanda@sax.nl
tel: 0187 651370 / 06 12417230

Harriette Katsman-Hartkoorn
Koningsvaren 3
3344 CC Hendrik Ido Ambacht
078-6815966
katsman-harp@telfort.nl
www.katsman-software.nl
Privélessen geef ik in mijn studio aan huis.
Ik ben verbonden aan Kunstencentrum Toon te Gorinchem
www.toonjetalent.com tel: 088-beltoon
KC Toon verzorgd muziek-, kunst- en dansonderwijs in de Alblasserwaard en Vijfherenlandenen
de gemeente Woudrichem.
Harples wordt o.a. gegeven in de volgende plaatsen:
Gorinchem, Alblasserdam, Hardinxveld-Giesendam, Leerdam en Woudrichem

Aimée van Delden
Geeft les aan de muziekschool Leiden "BplusC"; en Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp en privé
thuis in Wilnis, De Ronde Venen.
Meer informatie: www.BplusC.nl ; www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl ; www.aimeevandelden.nl
E mail: aimeed@zonnet.nl
Aimée geeft les op alle niveau’s, zowel aan kinderen als volwassenen. Ook bereidt zij talentvolle
leerlingen voor op de toelating voor het conservatorium.
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Leonieke de Kleer
Harpdocent bij Stichting ToBe in Dordrecht, Oud
Beijerland, Papendrecht, Zwijndrecht enHendrik Ido Ambacht. (harphuur mogelijk)
Schoolmusicus Docent muziektheorie Privélessen (lesduur naar wens) Samenspelgroepen Wil je
Zuid-Amerikaans spelen? Keltisch of klassiek? Pop kan natuurlijk ook. Of allemaal?
Je kunt bij mij terecht voor zeer uiteenlopende lessen. Jouw persoonlijke wensen kunnen we samen
klínkend maken. Samenspel is een feestelijke lesvorm en heeft in mijn lespraktijk een belangrijke
plaats. Wanneer je dat leuk vindt kan je daar ook aan deelnemen. En ook voor een goede
voorbereiding op een toelatingsexamen op het conservatorium is er bij mij altijd plaats.
Heb je interesse? Je mag me altijd mailen om een proefles af te spreken.
Email: Leonieke_de_Kleer@mac.com

Lenie de Meij
Geeft les op de muziekschool SKVR, locatie Capelle aan den IJssel. Een proefles is altijd mogelijk.
Meer informatie:
anderiesse@hetnet.nl
http://www.leniedemeijharp.nl

Sabine Meijers
Geeft les op de volgende muziekscholen:
BplusC Leiden
Verder geef ik les in mijn privépraktijk in Rotterdam-Blijdorp
Telefoonnumer 06 243 111 22 of 010 437 41 95
E-mailadres info@sabinemeijers.nl
Website: www.sabinemeijers.nl
Harples voor beginners tot gevorderden, klassiek, keltisch, Zuid-Amerikaans en jazz.

Ghislaine Maclaine Pont
De gepassioneerde harpdocente Ghislaine Voorrecht geeft harplessen aan kinderen en
volwassenen. Tijdens een gratis proefles leer je meteen je eerste liedje spelen! Ook vertel ik je alles
wat je wilt weten over de aanschaf van een harp, de lesprijzen en wat je in de lessen kunt
verwachten. Het is eventueel mogelijk om eerst een introductiecursus van 4 lessen te volgen.
Ghislaine is harpdocent bij:
Muziekschool Goeree-Overflakkee, locatie Middelharnis en Stad aan ‘t Haringvliet
Muziekschool Voorne, locatie Hellevoetsluis en Brielle
Centrum voor Muziek te Roosendaal
Harpstudio Harpie Harrie, locatie Hendrik-Ido-Ambacht
Harplessen in alle stijlen: o.a. klassieke muziek, religieuze muziek, volksmuziek, pop- en jazzmuziek.
Tel. 06-24847225
Emailadres: ghislainevoorrecht@gmail.com
Website: www.harples.com

Wendy Rijken
Privé-les
Gouda, Houten en Den Haag
Info@wendyrijken.nl of Tel. 06-28172541
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Reinilde Zevenbergen-Buys
Stichting Nieuwerkerkse Muziekschool, Schubertstraat 50, Nieuwerkerk aan den IJssel
Muziekschool Nieuwe Veste Breda, Molenstraat 6, Breda
Privé lessen in Waddinxveen, Brugweg 100, Waddinxveen
Ik heb geen echte specialiteit, maar geef de voorkeur aan één op één lessen (Privé dus geen
groepslessen)
Prijzen volgens KNTV norm.
Tel. 06-24556880

Carla Bos
Les : Privé les in Den Haag
Locatie : Danckertsstraat 71, 2517 TG Den Haag
Telefoonnummer : 070 – 360.63.44 / 06 – 54.764.467
Email : info@carlabos.nl
Website : www.carlabos.nl

Anke Bottema
harpdocente aan de muziekschool Katwijk en geeft privéles bij haar thuis in Den Haag
Email: sald.burgers@planet.nl
Tel: 070-3637165
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