i.s.m.

stelt voor:

Suzuki Gitaar XL

Volg je gitaarles volgens de Suzuki™ methode? Dan is dit dagkamp zeker iets voor jou!
°2015 of later: 9u – 12u30
°2016 of vroeger: 9u – 16u
Er is ’s morgens opvang vanaf 8u en ’s avonds tot 17u
Wat is er te doen?
De jongste gitaristen krijgen elke dag 2 groepslessen. Daarnaast krijgen ze 3 individuele lessen,
verspreid over de 5 dagen. Tijdens lesvrije momenten is er Sport & Spel.
De gitaristen die ouder zijn dan 6 jaar krijgen elke dag 3 groepslessen en 1 individuele les.
Ook voor hen is er afwisseling met Sport & Spel tijdens de lesvrije momenten.
Wat breng je mee?
•
•
•

Gitaar, voetbankje of gitaarsteun, pupiter en Suzuki boek indien nodig
kledij die past bij het weer
lunchpakket (tussendoortjes, water en drankje bij de lunch is inbegrepen in de prijs)

Waar gaat het door?
Parothea
Oude abdijstraat 3
9031 Drongen

Kostprijs?
5 halve dagen (enkel voor kleuters): €110
5 volledige dagen: €190
Villamuze VZW geeft fiscale attesten uit die recht geven op een terugbetaling via een
belastingvermindering.
Sommige mutualiteiten en werkgevers komen ook tussen in de deelname aan kampen. Dit vraag je
best even na bij uw eigen mutualiteit of werkgever.
Wie geeft gitaarles?
Rebecca Wannyn (Suzuki Guitar Luxembourg)
Eveline Vaernewyck (Villamuze VZW)
Willemijn Vermeir (Studio Pling-Plong)
Inschrijven?
via www.villamuze.be of www.studio-pling-plong.be
De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
COVID-19?
Alle regels van de overheid worden strikt gevolgd
We garanderen een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld als het kamp zou geannuleerd
worden door de op dat moment geldende maatregelen.
Kan je niet deelnemen aan het kamp door overmacht (bv. Covid besmetting, besmetting bij een
familielid,... ) en heb je een geldig doktersattest? Ook dan wordt het inschrijvingsgeld volledig
terugbetaald.
Annuleer je om een andere reden na 1 juni? Dan betalen we de helft van het inschrijvingsgeld terug.
Annuleren na 1 augustus geeft geen recht op terugbetaling meer.

