Belangrijkste vragen
‐ Welk niveau moet ik hebben voor de Guitar Academy?
Ieder niveau is welkom. Met name je drive en passie om er iets van te maken
samen met je leraar zijn belangrijk. We vinden het superbelangrijk dat je een
goeie klik hebt met een leraar.
‐ Wat moet ik meenemen?
Bij een proefles kun je spelen op onze reservegitaar. Meld dit wel even bij je
eerste email. Als je een elektrische gitaar hebt, neem dan een gitaarkabel mee. Je
kunt je mp3‐speler aansluiten op de versterking aanwezig in de ruimte om je
favoriete muziek te laten horen.
‐ Geven jullie alleen ’s avonds les? / Geven jullie les aan kinderen?
Ja, wij hebben ervoor gekozen om les te geven in de mooiste kantoorpanden.
Door dit tijdstip ligt onze focus op volwassenen, maar vroeg op de avond geven
wij geregeld les aan jongere gitaristen. De eerste les begint om 18:30. Er zijn zes
lessen van 45 minuten. De laatste les is om 22:15. Neem contact met ons op om
te kijken of er nog een vroeg tijdstip vrij is. De leerling moet minimaal twaalf jaar
zijn.
‐ Kan ik mij ook samen opgeven?
Ja, dit is aan te raden. De duo‐lessen worden erg gewaardeerd, zowel door
leerlingen als docent. Omdat je elkaar extra stimuleert en omdat de prijs
natuurlijk €20 lager ligt. Bij trio‐lessen ligt de prijs €40 lager. De ruimtes waarin
we lesgeven zijn erg prettig voor groepslessen.
‐ Ik heb een onregelmatig schema. Is dit een probleem?
Nee. We hebben een online rooster systeem waardoor je heel direct van tevoren
aanpassingen kunt mailen, ook vanuit het buitenland. Het is wel zo dat we de
‘onregelmatige’ leerlingen liever plannen in de gaten van het rooster, dit zijn
meestal de late tijdstippen.
‐ Kan ik een gitaar lenen?
Het is bij ons niet mogelijk om een gitaar te lenen voor thuisgebruik. We raden
aan om voor €45 een akoestische gitaar te kopen bij gitaarzaak Dirk Witte,
Vijzelstraat 53 te Amsterdam. Deze gitaar is prima, zeker voor de prijs. Zeg dat je
van de Guitar Academy komt. Wij willen namelijk een verbintenis met ze
aangaan in de toekomst.

