
Lesvolgend persoon : 

• VOLLEDIG programma 310  €
ALLE lessen : groepsles, ensembles, individueel,  einde concert,  
met de optie voor soloconcert en sonate-avond incl. pianorepetitie.

* -20€ korting vanaf 2de lesvolgend kind of deelnemend familie lid

• ONVOLLEDIG programma 280  €
ENKEL Groepsles en ensembles. 

• Starters programma 250  €
individueel, groepsles, muziektuin.
exclusief voor kinderen geboortejaar 2017 en jonger in 2022 gestart.

• Ouder DELUXE programma 230  €
Als ouder van je ingeschreven kind, speel je gratis mee in de 
groepslessen van je kind. Wil je extra orkest of groepslessen van een 
ander niveau, schrijf je dan in voor deze formule. 
LET OP : geen individuele les!

Ook volwassenen zonder spelend kind op kamp zijn welkom     !

GEEN lesvolgend persoon : 
+8 jaar 185€
-8 jaar 165€

-3 jaar gratis

Ga je mee op zomerkamp?

   Hoeveel ? 



Van zaterdag 19 augustus 2023, 10u
tot  woensdag 23 augustus, 18u. 

Hopper Jeugdverblijf Woutershof
Grootbroekstraat 48
3640 Kinrooi. 

Strijkers vanaf 3 jaar (vergezeld door een volwassene) 
Strijkers vanaf 8 jaar (mag ook zonder begeleidende 

volwassene komen) 

Dagelijkse groepslessen (incl. uitgebreide opwarming, lessen gewijd 
aan techniek, toonvorming) , orkest, buitenactiviteiten en créa. 
2 individuele lessen (viool-altviool-cello) en 1 pianorepetitie voor 
solo-concert en/of sonate-avond.
 ….als ook…. 
Ontspanning, logement vol  pension ( incl 10- en 4-uurtje) 
Eindconcert en verzekering zijn inbegrepen.

solo-concert  voor iedereen die wenst 
Sonate-avond voor de « buitenboekers »
Hiervoor krijg je met piano te repeteren ... enkel als je jouw 
programma (en pianopartijen) vóór 15 / 06 / 2023 doorstuurt. 

 Woensdag 23 augustus 2023, 17u. 
Iedereen is van harte welkom! 

 Wij kijken ieder jaar uit naar jullie komst!!! 
Twijfel niet te lang en schrijf je in…

Inschrijvingsstrook invullen
Rekeningnummer Villa Viola : BE76 9796 4205 2095 

met   vermelding : voorschot zomerkamp, naam van het lesvolgende.
De betalingen vervolledigen ten laatste tegen 01/08/23 aub. 

⚠Als door omstandigheden leerlingen later aankomen of vroeger
vertrekken, wijzigt het inschrijvingsgeld niet!

   Wanneer?  

   Waar?  

   Wie ? 

   Wat ? 

   Podium ? 

   Eind - concert ? 

   Hoe ? 



INSCHRIJVINGSSTROOK

NAAM : ______________________________________________________________

GEBOORTEDATUM :  ____  /  ____  /  _______ 

ADRES : _____________________________________________________________

EMAIL : ______________________________________________________________

GSM :  ___________________________________

INSTRUMENT : ________________________________________________________

LERAAR : ____________________________________________________________ 

NIVEAU : (laatst gespeelde stuk)________________________________________

SOLO-CONCERT :   JA   /   NEEN         -          SONATE-AVOND :    ja    /    neen

PROGRAMMA cONCERT : ________________________________________________

MEDISCHE OPMERKINGEN : ______________________________________________

VOEDING OPMERKINGEN :  (vegetarisch, gluten,...) _________________________
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