BRAVO 4 THE BAND
Speel jij al een instrument
en wil je dit uitoefenen
in een band? Onze
band coaches helpen
je gedurende de cursus
bandcoaching verder.
Zij leren je in een
bandformatie de tips en
tricks van spelen in een
échte band in een “Coole”
repetitieruimte!

REPETITIERUIMTES
Voor de meer ervaren muzikanten die op zoek zijn naar
een “honk” kun je bij Popschool Parkstad ook terecht
voor het gebruik van een professioneel ingerichte
repetitieruimte. Wil je graag een opname hebben van
je muziek? Dan kan dat ook! We bespreken graag de
mogelijkheden met jou.

WORKSHOPS OP MAAT
Popschool Parkstad bemiddeld en biedt ook diverse
workshops op maat aan voor scholen, bedrijven en
evenementen op locatie.
Meer informatie hierover kun je bij ons opvragen via de
contactgegevens hiernaast.

VOOR IEDEREEN, VAN JONG TOT OUD.
Ons team bestaat uit enthousiaste ervaren
muziekdocenten met een luisterend oor voor de
muzikale voorkeuren en wensen van de cursist. We
hechten belang aan muziek die de cursist raakt en
beweegt Muziek die motiveert is immers muziek die
gemakkelijker wordt bestudeerd.
We helpen je graag verder....

Keep in contact!
Contact gegevens:
Popschool Parkstad is gehuisvest in CARBON 6.
Het voormalige CBS gebouw te Heerlen, gelegen
aan het centrum van Heerlen. Aan de achterzijde
van het station waar men kan parkeren aan de
CBS weg CARBON 6.
Kijk voor tarieven, de duur van lessen & cursussen
en meer informatie over Popschool Parkstad en
docenten op www.popschoolparkstad.nl
Popschool Parkstad
www.popschoolparkstad.nl
info@popschoolparkstad.nl
https://www.facebook.com/popschoolparkstad
Locatie Carbon 6
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Robin Zalm:
Kristy Hollands:

06-26096638
r.zalm@home.nl
06-15317831

DIT IS POPSCHOOL PARKSTAD!
Een popschool met een breed aanbod aan muzisch
creatieve cursussen en muziekles voor verschillende
instrumenten. Popschoolparkstad is een particulier
initiatief van drummer Robin Zalm (ex-dummer van
o.a.Volumia, Het Goede Doel, Network, huidig drummer
De Coronas)

VORM JE BEELD
Vijf- tot vijftienjarigen die graag muziek maken maar
nog niet weten met welk instrument, kunnen zich
ook aanmelden voor de korte 10 weken oriëntatie
cursus. We noemen dit snuffellessen waarin je een
aantal instrumenten kunt uitproberen. Alleen of in
groepsverband. Zo ontdek je samen met onze docent en
andere leerlingen jouw talent!

NICE NOICE
Houd jij van drummen?
‘The beat’? Zie je jezelf
achter een groot drumstel
zitten? Dan kun je bij
Popschool Parkstad ook
terecht voor drumlessen.
Leer hoe je je armen en
benen tegelijk gebruikt
en speel mee met de
nummers die je leuk vindt.
Naast verschillende stijlen en
technieken op het drumstel kun
je ook terecht voor percussielessen. Onze docenten
slagwerk leren je graag de kneepjes van het vak.

GEVOELIGE SNAREN

ZIN IN ZINGEN?

Vind je gitaarsolo’s het
einde? Altijd al gitaar
willen spelen? Akoestisch
of elektrisch? Beiden
zijn mogelijk! En
kun je al iets spelen,
maar is er ruimte voor
verbetering? Enthousiaste
gitaardocenten kijken naar
wat jij al kan, wat je wilt en
gaan samen met je aan de slag.

Zing je graag mee met
de liedjes die je leuk
vind? Voel je je goed
door muziek te maken
waarbij je stem en je
hart de instrumenten
zijn? Een ervaren
zangdocente leert je hoe
je tijdens de zanglessen met
verschillende technieken en een
goede ademsteun kunt zingen.

EEN GROOVE, LAGE TONEN,
EEN BASLIJN...

MAGISCH MUSICAL

Je hebt het allemaal nodig
om je muziek meer power
te geven. En hoe je dit
doet? Met een basgitaar
natuurlijk! Samen met
een bevlogen docent
speel je mee met de
muziek en leer je tijdens de
basgitaarlessen de
ingrediënten voor een
sappige baslijn of een vette Groove.

TEST DE TOETSEN
Ben je meer van de toetsen
dan van de snaren? Op
Popschool Parkstad kun
je niet alleen pianoles,
maar ook keyboard- of
synthesizerles nemen.
Klassieke muziek?
Pop-Rock- muziek? Het
kan allemaal. Er is onder
andere aandacht voor
technieken, toonladders en
houding. Als je meer wil leren over het
maken van opnames en samples of het zelf componeren
van je eigen liedjes kun je terecht bij deze melodisch
gespecialiseerde docenten.

Droom je weg bij bekende
musical-liedjes en raak
jij ook betoverd van het
kijken naar musicals?
Voor iedereen vanaf
acht jaar kun je de
groepslessen
musical- en theaterlessen
volgen. Waar bij musical
vooral de nadruk ligt op
zang en zangbeleving, ligt bij de
theaterles vooral de nadruk op spel en samenwerking.
Samen creatief zijn, is dan het allerbelang-rijkste.
Elkaar inspireren en durven te bewegen en durven
zingen is vaak een uitstekende manier om jezelf en
elkaar op een verrassende manier te leren kennen.

MUZIEK THERAPIE
Mensen die speciale aandacht nodig hebben, kunnen
terecht bij onze muziektherapeut. Muziektherapie is
gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven.
Wij vinden dat muziek maken synoniem staat aan
verbinding vinden met jezelf en de ander. Aanpak
door een muziektherapeut richt zich in hoofdzaak
op het terugdringen van problemen of stoornissen
(veranderingsgericht). Dit kan echter ook bijdragen aan
het stimuleren van de mogelijkheden of vaardigheden
die een cliënt heeft (ontwikkelingsgericht). Er is een
lijst van zorgverzekeraars die deze lessen in
muziektherapie vergoeden.

