
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom Myouthic Base? 

Een goed muzikaal begin start bij een stevige basis. Of je nu later singer-songwriter wilt worden of 

bij de lokale (jeugd)harmonie of fanfare mee wilt spelen; de Myouthic Base cursus is voor iedereen. 

Naast dat je er slimmer van wordt, is muziek maken ook erg leuk! 

Met behulp van zang, blokfluit en andere instrumenten, leren kinderen de grondbeginselen van 

muziek. Spelenderwijs leren ze noten lezen, schrijven en de basisvaardigheden met betrekking tot 

maat, melodie, ritme, gehoor & samenspel. 

 

Kosten van de cursus 

Een volledige Myouthic Base (blokfluit) cursus van 36 lessen kost €151,-  

(in gemeente Leudal, Echt-Susteren en Maasgouw) 

Afhankelijk van de groepsgrootte duurt een les 30 min (3 t/m 5 leerlingen) of 45 min (> 5 leerlingen) 

 

 

 
 

* Na inschrijving zal de docent contact opnemen over de startdatum van de cursus.  

 

Materialen Myouthic Base 

Indien u nog niet in het bezit bent van (een van) de onderstaande materialen, dan kunt u deze 

aanschaffen via Myouthic. In de eerste les neemt de docent de materialen mee en kunt u 

aangeven wat u wenst aan te schaffen. De methode heeft iedere cursist nodig, de overige 

materialen kunt u naar behoefte aanschaffen. Deze kosten worden vervolgens op de 

cursusgeldfactuur in rekening gebracht.  

 
Blokfluit (hout, merk Aura)        € 40,00 

Blokfluit (kunststof, merk Yamaha)      € 12,00 

Tafellessenaar (merk K&M)       € 15,00 

Speciale tas, kleur zwart        € 12,00 

Methode “blokfluit en meer”      € 19,00 

Deel 1 & 2 incl. Begeleidings-CD    

Complete Basisset (alle materialen) met houten fluit   € 85,00 

(incl. extra potlood, gum en schrift)   

Complete Basisset (alle materialen) met kunststof fluit   € 55,00 

(incl. extra potlood, gum en schrift)   

Kijk hier voor meer informatie 

 

Klik hier om je in te schrijven* 
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