
Bandcoaching op maat  
Schooljaar 2017-2018 

 
Speel jij in een band of wil je graag in band spelen? Dan is deze reeks workshops voor jou de ideale gelegenheid om 
kennis te maken met het spelen in een band of samen met jou band coaching op maat te krijgen. De workshop is 
toegankelijk voor alle leeftijden en speelniveaus. Enige ervaring op een instrument is gewenst. De workshop wordt 
gegeven door Joshua Aaron, afgestudeerd aan conservatorium Rotterdam, met jaren ervaring in verschillende bands 
en op het gebied van doceren en coachen.  
 
 
Inhoud workshop  
 
Tijdens deze workshop staat het samenspelen centraal. We gaan een bekende song van jou favoriete band instuderen 
of we werken aan een eigen materiaal.  
Op basis van speelniveau komen de volgende onderwerpen aan bod:  

• Ritmische vorming  
• Partijverdeling   
• Songwriting en compositie   
• Arrangeren   
• Sound   
• Podiumpresentatie   

 
Aan het einde van het schooljaar zal er een optreden plaatsvinden op het podium van Jongerencentrum flinty’s en 
ieder bandje krijgt de kans om een CD op te nemen in een professionele opname-studio 
 
Praktische informatie   
 
De lessen zullen worden gegeven op de volgende locatie:  
Jongerencentrum flinty’s 
Gedempte oude gracht 138 
2011GX Haarlem 
* De locatie is voorzien van de benodigde backline, zoals een drumstel, bas- en gitaarversterkers, keyboards, een 
mengtafel en microfoons. Alleen gitaren moeten zelf worden meegenomen.  
 

Pakket 1:          € 95,-  ( € 7,50 per les ) 
- 10 coachingsessies van 60 min.  
- optreden aan het einde van het seizoen.  
- studio-opname in een professionele geluidsstudio. (t.w.v. € 20,- , NIET verplicht*) 

 
Pakket 2:          € 145,- ( € 12,50 per les ) 

- 10 coachingsessies van 60 min. + 60 min. zelfstandig repeteren 
- optreden aan het einde van het seizoen  
- studio-opname in een professionele geluidsstudio (t.w.v. € 20,- , NIET verplicht*) 
-  

 
Pakket 3:          € 205,- ( € 12,50 per les ) 

- 15 coachingsessies van 60 min. + 60 min. zelfstandig repeteren 
- optreden aan het einde van het seizoen  
- studio-opname in een professionele geluidsstudio (t.w.v. € 17,50 , NIET verplicht*) 

 
 
*  Indien een band geen interesse heeft in de studio-opname wordt de € 20,- van het totaalbedrag afgehaald. Dit kan 
later in het jaar nog worden besloten.  



Inschrijven  
 
Inschrijven voor komend cursusjaar kan telefonisch of via de mail. Het ondertekenen en opsturen van de algemene 
voorwaarden hieronder maakt de inschrijving compleet.  
 
De ondertekende formulieren kunnen per post naar:  
Joshua Aaron Music 
Gedempte oude gracht 63B 
2011GM Haarlem 
 
Scannen en mailen mag ook. Mijn gegevens:  
T: +31(0)615861792 
E: joshuavanveen@gmail.com 
 
 
Algemene voorwaarden 
 
I.	  	  	  	  De	  lesdagen	  en	  lestijden	  
	   	  

a) de	  10	  of	  15	  	  coachingsessies	  zullen	  worden	  gegeven	  op	  een	  zondagmiddag.	  (data	  zie	  V.)	  	  
b) Indien	  een	  leerling	  te	  laat	  op	  de	  les	  verschijnt,	  kan	  de	  eindtijd	  van	  de	  les	  niet	  worden	  verschoven.	  Indien	  de	  

docent	  te	  laat	  op	  de	  lessen	  verschijnt,	  verschuift	  de	  eindtijd	  wel	  mee.	  	  
	  
II.	  	  	  lesgeld	  en	  betalingen:	  	  
	  

a) De	  prijzen	  van	  de	  bandlessen	  staan	  vast	  voor	  een	  geheel	  cursusjaar.	  	  
b) Betaling	  van	  het	  lesgeld	  is	  bij	  aanvang	  van	  het	  cursusjaar	  en	  kan	  verdeeld	  worden	  in	  2	  of	  4	  gelijke	  termijnen.	  	  

	  
	  
III.	  	  	  Ziekte/verhindering:	  	  
	  

a) Bij	  ziekte/verhindering	  van	  de	  leerling	  worden	  de	  lessen	  doorbetaald.	  
b) De	  lessen	  kunnen	  niet	  worden	  ingehaald,	  omdat	  de	  lessen	  in	  groepsverband	  plaatsvinden.	  	  
c) Bij	  ziekte/verhindering	  van	  de	  docent	  hoeft	  deze	  les	  niet	  doorbetaald	  te	  worden.	  Deze	  lessen	  kunnen	  ingehaald	  

worden,	  alleen	  als	  dit	  in	  de	  planning	  van	  zowel	  docent	  als	  leerling	  past.	  Indien	  er	  geen	  mogelijkheid	  tot	  inhalen	  
is,	  zal	  het	  verschuldigde	  bedrag	  worden	  verrekend	  op	  de	  volgende	  termijnfactuur.	  	  

	  
IV.	  	  	  Uitschrijven	  
	  

a) Uitschrijven	  tijdens	  een	  cursusjaar	  is	  niet	  mogelijk,	  omdat	  de	  lessen	  in	  nauw	  groepsverband	  plaatsvinden.	  
Wanneer	  het	  echt	  niet	  mogelijk	  is	  om	  de	  lessen	  binnen	  een	  cursusjaar	  te	  volgen,	  is	  restitutie	  van	  het	  lesgeld	  
alleen	  mogelijk	  in	  overleg	  met	  de	  docent.	  	  
	  

V.	  	  	  	  Workshop-‐data:	  	  
	  

- Zondag	  24	  september	  2017	  
- Zondag	  29	  oktober	  2017	  
- Zondag	  26	  november	  2017	  	  	  
- Zondag	  17	  december	  2017	  	  	  
- Zondag	  28	  januari	  2017	  	  	  	  
- Zondag	  18	  februari	  2017	  	  
- Zondag	  25	  maart	  2017	  
- Zondag	  22	  april	  2017	  	  	  
- Zondag	  27	  mei	  2017	  	  	  
- Zondag	  24	  juni	  2017	  	  	  	  

	  
*	  de	  data	  5	  extra	  workshops	  van	  pakket	  3	  nader	  te	  bepalen.	  	  
	  

Ondertekenen	  
z.o.z.	  	  



Ondertekenen:	  	  
	  
Ik	  ga	  akkoord	  met	  de	  algemene	  voorwaarden. 	  
	  

	  
Naam	  en	  handtekening	  docent:	  	  	   	   	   	   	   naam	  en	  handtekening	  leerling	  /	  ouder:	  	  
	   	   	  	  	  	   	   	   	   	  	  
	  
	  
………………………………….……………………	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   ………………………………….……………………	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  
	  
	  
	  
………………………………….……………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   ………………………………….……………………	  	  	  	  	  	  	   


