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Welkom!

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in het volgen 

van zangles. In dit document vind je alle informatie 

voor het schooljaar 2019-2020. Lees alles goed door, 

zodat je op de hoogte bent van mijn regelement en 

werkwijze.

ZANGLES
Heb je altijd al willen zingen, maar durfde je 
nooit de stap te zetten? Zing je al veel maar 
wil je jezelf verdiepen in techniek, improvisatie, 
songwriting, jezelf begeleiden op piano of 
gitaar of wil je podiumervaring opdoen? Of 
wil je bijvoorbeeld auditie doen voor een 
specifieke opleiding? Ik heb ervaring van 
succesvol coachen bij de toelating voor diverse 
opleidingen zoals musicallfactory (MAF), 
Rockacademie, vooropleiding rockacademie, 
Junior Songfestival, Junior Volkszanger, 
The voice of Holland, theaterproducties en 
musicals.
In de zanglessen besteden we tijd aan techniek 
op basis van EVT, CVT en mijn eigen ervaringen 
en daarnaast werken we aan improvisatie, 
microfoontechniek, lichaamsbewustzijn, 
tekstinterpretatie, muzikaliteit, meerstemmig 

zingen, het overwinnen van je angsten en het 
vinden van jouw stijl en sound. Heb je aanleg 
voor zingen of heb je juist nog nooit gezongen 
en wil je jouw stem gaan onderzoeken? Ik 
probeer altijd goed te kijken naar wie ik voor 
me heb en stem mijn lesgeven af op jouw 
wensen, behoeftes, niveau en ontwikkeling. 
Omdat ik het belangrijk vind dat je ervaring 
opdoet als zanger organiseer ik een aantal 
leerlingen-concerten. Altijd in een veilige 
setting waarbij je echt kunt leren en fouten 
mag maken. Eens per jaar organiseer ik een 
groot optreden waarbij jij de mogelijkheid 
krijgt jezelf te presenteren aan het publiek 
onder begeleiding van een live band. 
Daarnaast organiseer ik ieder jaar een intiem 
huiskamerconcert in de winter en vind in de 
zomer mijn jaarlijkse tuinconcert plaats. Onder 
het kopje ‘optredens’ vind je meer informatie. 



PROEFLES
Wil je proberen of mijn lessen bij jou passen? 
Een proefles kan altijd. Stuur dan een e-mail 
naar louisedonker@hotmail.com voor het 
plannen van een datum en tijd. Tijdens de 
proefles gaan we elkaar leren kennen door 
middel van een gesprek. Daarna doen we 
wat zangoefeningen, leg ik uit hoe ik werk 
en wat de basisbeginselen van zangtechniek 
zijn, waarna we dit toepassen in een door 
jou gekozen nummer. Een proefles is altijd 
spannend, maar dat hoort er bij en daar kijk en 
luister ik altijd doorheen.

Een proefles kost €23,50 voor leerlingen boven 
de 21 jaar en €20,- voor leerlingen onder de 21 
jaar. Na de proefles kun je aangeven of je graag 
lessen bij mij wilt komen volgen. Je koopt dan 
een 10-lessenkaart (zie 10-lessenkaart) die je 
vooraf betaalt. Daarna kun je lessen inplannen. 
Hoe dat werkt lees je hier onder.

LESROOSTER/MOMOYOGA

Dit jaar werk ik met een online boekingssys-
teem: momoyoga! Helemaal nieuw, hopelijk 
vinden jullie het handig en gaat alles soepel 
werken!
Op www.louisedonker.nl/lesrooster vind je een 
link naar momoyoga. Je krijgt via de e-mail een 
uitnodig om lid te worden en in te loggen. Als 
je bent ingelogd zie je per week het lesrooster 
met daarin alle dagen en tijden waarop ik les-
geef. Je kunt vanaf augustus 2019 zelfstandig 
jouw lessen boeken en annuleren. Boeken kan 
tot 2 uur voor een les, annuleren tot 24 uur voor 
aanvang van je les. Daarna wordt het lesgeld in 
rekening gebracht.



Succes! Zijn er vragen, stuur mijn een e-mailtje.

Omdat dit het eerste jaar is dat ik met het nieuwe systeem werk, kan het zeker voorkomen dat er dingen 
onhandig zijn, niet werken of aangepast moeten worden. Help mij daarbij door het tijdig aan te geven. 
Dus klopt er iets niet in het rooster, wil je met iemand ruilen, een aangepaste tijd hebben, stuur me dan 
een email dan bekijk ik de mogelijkheden.

Hoe gaat het in zijn werk? Als je bent ingelogd kun 
je klikken op ‘mijn lesrooster’ rechts bovenaan in het 
menu.

Dan zie je de volgende informatie:
Voeg de juiste strippenkaart toe, die je na overleg 
met mij gaat aanschaffen. Er bestaan diverse strip-
penkaarten, zorg dat je de juiste neemt! Druk op de 
blauwe balk ‘abonnement of strippenkaart aankopen’

Als startdatum kun je de datum van vandaag 
invoeren.

Je kunt jouw keuze bevestigen.

Vervolgens kun je kiezen hoe je wilt betalen, met 
ideal of bankoverboeking (handmatig). Ideal heeft 
de voorkeur. Als je op de printknop bij aankoop-
geschiedenis drukt verschijnt de factuur voor jouw 
eigen administratie.
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WEKELIJKSE VASTE LESSEN INPLANNEN 
Je kunt zowel een vaste lestijd krijgen als flexibel 
inplannen. Wil je een vaste lestijd? We spreken 
dan samen af wat jouw vaste lestijd in de week 
wordt. In monoyoga kun je die lestijden dan 
selecteren. Doe dit voor een heel schooljaar 
vooruit als je zeker wilt zijn van je plekje, en 
verwijder de lessen waarop je niet wilt komen. 
Anders kan het zijn dat iemand jouw plek 
inneemt! Je kunt ook aangeven dat je flexibel 
wilt inplannen, dan mag je elke openstaande tijd 
boeken. 

OM DE WEEK LES
Heb je om de week les, dan is het een klein 
beetje passen en meten qua inplannen om te 
zorgen dat de persoon met wie jij om de week 
wisselt evenveel lessen kan volgen als jij. Houd 
dan rekening met vakanties en dagen waarop ik 
geen les geef, en zorg dat de andere persoon 
ook aan de beurt kan komen.

WACHTLIJST
Met momoyoga kun je op een wachtlijst staan als 
jouw lievelingsplekje op dit moment al geboekt 

is. Er zijn vaak mensen die nog annuleren, dus 
het zou kunnen dat je toch nog van het plekje 
gebruik kunt maken. Schrijf je in op de wachtlijst 
en zodra de andere persoon afmeld krijg jij 
bericht dat de plek is vrijgekomen.

LESSEN ANNULEREN 
Tot 24 uur van te voren kun je de les kosteloos 
annuleren. Daarna wordt het lesgeld 
afgeschreven.

10-LESSENKAART 
Je koopt als je lessen wilt volgen een online 
10-lessenkaart. De 10-lessenkaart is een heel 
schooljaar geldig, van september t/m juli. Wil je 
minder dan 10 lessen volgen of is het schooljaar 
bijna afgelopen? Koop dan geen nieuwe 10 
lessenkaart maar stuur me een email met het 
aantal lessen dat je dit schooljaar nog wilt 
volgen. Ik maak dan een aangepaste kaart en 
bijbehorende factuur.

TERMIJNEN
Mocht je een 10-lessenkaart niet ineens kunnen 
betalen dan bestaat de mogelijkheid om een 



5-lessenkaart te selecteren in momoyoga. De 
mogelijkheid om een 10-lessenkaart handmatig 
gespreid te betalen is bij deze komen te vervallen.

SCHOOLVAKANTIES 
Ik houd mij aan de schoolvakanties en officiële 
feestdagen tenzij anders vermeld. Alle data staan 
vermeld op www.louisedonker.nl/lesrooster.

LESUITVAL 
Als ik zelf geen les kan geven dan annuleer ik 
deze lessen en krijgt iedereen die geboekt heeft 
een bericht van annulering.  Ik streef er naar die 
lessen zeker 24 uur van te voren te annuleren.

OPTREDENS 
Ieder jaar organiseer ik diverse optredens voor 
mijn leerlingen. Een huiskamerconcert rond 
januari, een optreden met live band in Paradox 
en een intiem en informeel tuinconcert als 
jaarafsluiting in de zomer.
Je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 
alle optredens als je daar aan toe bent.
Het is altijd spannend, zeker als je voor het 
eerst deelneemt. Mijn streven is om ieder jaar 
weer een veilige sfeer te creëren waarin je kunt 
groeien en jezelf kunt ontwikkelen.  T.z.t. ontvang 
je alle informatie.

PaRaVoCaaL
Dit jaar maakt het jaarlijkse leerlingenoptreden 
met live band in Paradox plaats voor een ander 
terugkerend evenement in Paradox; Paravocaal 
(nieuwe naam van Paravox).

Ik ben voor dit project gevraagd als bandleider 
en organisator. 2019-202 is het pilotjaar, om te 
zien of deze nieuwe formule voor mij en voor 
jullie gaat werken. 
Tijdens dit evenement mag jij als deelnemer 
twee nummers zingen; een akoestisch nummer 
met gitaar/piano en een nummer met hele band. 

Het idee van de avond is dat iedereen die dat 
leuk vindt een podium kan krijgen en mag zingen 
met een live band. Ook mensen die normaliter 
geen zangles volgen en mensen geheel zonder 
ervaring mogen meedoen. Om deel te nemen is 
de vereiste dat na aanmelding je wel minimaal 
1 zangles van 40 minuten bij mij boekt om de 
nummers samen met mij voor te bereiden. 

Het evenement heeft een laagdrempelige, 
relaxte sfeer. Ik maak gebruik van een wisselende 
bezetting qua bandleden. Je hebt geen repetitie 
met de band vooraf. Spannend! Deelname aan 
dit evenement is gratis. Uiteraard kan ik niet 
iedereen tegelijk plaatsen. Hopelijk komen jullie 
elkaar ook aanmoedigen en zorgen we iedere 
editie voor een volle zaal.  Het is ook een leuke 
plek om eens een duet met iemand te zingen, 
een guilty pleasure te zingen of iets uit te 
proberen.

Noteer de data vast in je agenda. Wil je 
meedoen op een bepaalde datum? Laat het mij 
weten!

De geplande edities zijn op:
• Donderdagavond 3 oktober 2019
• Donderdagavond 23 januari 2020 
• Donderdagavond 19 maart 2020 
• Donderdagavond 21 mei 2020

VOCAL WEEKEND
Sinds 2018 organiseer ik jaarlijks een vocal 
weekend. Dit jaar vindt het plaats van 22 t/m 24 
november 2019. We gaan dan op een prachtige 
locatie te Winterswijk een weekend lang bezig 
zijn met stem, lichaam, samen zingen, heerlijk 
eten en ontspannen. Er is een aparte brochure 
beschikbaar. Voor dit weekend kunnen maximaal 
16 zangers en zangeressen zich aanmelden. In 
momoyoga kun je jouw plekje bevestigen bij de 
datum van 22 november. Vol=vol!

NIEUW



DE STUDIO IN!
Een nieuw en bijzonder initiatief is ‘ De Studio In’. 
Voor degenen die er aan toe zijn bestaat er vanaf 
2019 de mogelijkheid om een liedje op te laten 
nemen in opnamestudio van geluidsman Joop 
Snik, in huislijke sfeer. Je gaat samen met Joop 
en mijzelf een dagdeel de studio in (2.5 tot 3 
uur). Aan het eind krijg je op een usb en/of cd 
jouw song mee naar huis in hoogwaardige mp3-
en wav kwaliteit.  
Dit alles vindt plaats in een kleine gezellige 
opnamestudio in Goirle, waar aandacht voor 
jouw stem en een prettige sfeer centraal staan. 
Joop wordt blij wordt van enthousiasme en liefde 
voor muziek en vindt het geweldig om dit project 
samen met jou en mij aan te gaan. 
Een liedje opnemen is ontzettend leuk om te 
doen en daarnaast ook erg leerzaam. Je ervaart 
hoe het is om jezelf terug te horen en datgene 
wat je hoort verbeteren en nog mooier te maken. 
Je leert hoe je stem nu eigenlijk klinkt voor de 
buitenwereld en hoe het totaal verandert als je 
stem en de muziek gemixt worden. Je ziet op 
het scherm letterlijk terug wat je gedaan hebt. 
Zowel de toonhoogte als je vibrato, klankkleur 
en timing kun je  heel duidelijk terugzien op 
het scherm. Enorm leerzaam. En soms ook 
confronterend. 

Want wanneer zing je helemaal zuiver? Wat 
gebeurt er als we een paar noten in de studio 
zuiver maken met de computer? Wat is sound 
eigenlijk? Hoe wil je klinken? Wat kunnen 
effecten doen met de klank van je stem? Kun je 

koortjes zingen met jezelf? 
Dit project is een leuke buitenkans om ervaring 
op te doen met studiowerk.  Zie het ook als een 
intensieve zangles, je leert er ontzettend veel 
van.

We maken vooraf een plan over de haalbaarheid. 
Moeten de instrumenten live worden ingespeeld 
en wil je ook nog koortjes inzingen? Het kan 
zijn dat er dan extra tijd nodig is. Vooraf zal een 
realistische inschatting worden gemaakt op 
basis van jouw behoeften.  Daarover word je dan 
vooraf geïnformeerd.

Voor een kleine bijdrage maakt Joop Snik 
achteraf indien gewenst tenslotte ook nog een 
volledig arrangement van jouw song met extra 
ingespeelde instrumenten. Zoals banjo, shakers,  
drums,   mandoline, basgitaar, steelgitaar, 
strijkers, etc.Dan wordt jouw nummer nog toffer!

Wil je een studiosessie boeken? Maak dan een 
afspraak met mij via de mail of mondeling, en 
dan kun je op momoyoga jouw sessie boeken en 
betalen.

 
Ik kan dit ab-so-luut aan iedereen aanbeve-
len! Je krijgt niet alleen een práchtige of - in 
mijn geval - súpergave cover van jezelf op 
je best, en opgenomen in een studio. Maar 
een groot cadeau was ook werkelijk de hele 
sessie. Precies zoals Joop en Louise zeiden: 
de ervaring, het allemaal ondervinden, en 
beleven, het proces, jezelf nóg beter leren 
kennen. Het leerproces, want het was ook 
heel leerzaam. En alles op een hele pretti-
ge, ontspannen manier met fijne mensen 
die er samen met jou een mooie ervaring 
van maken en jou helpen.

Judith Kuijsten
zangleerling en deelnemer piloteditie  
‘De Studio In!’

REVIEWNIEUW



PARKEREN
Vanaf 1 januari 2019 moet je in de hele zone 
rondom mijn woning betaald parkeren. Zone 
N01. Download de app park-mobile of betaal 
bij de parkeermeter een stukje verderop bij het 
energieplein.

PARFUM 
Aangezien mijn luchtwegen gevoelig zijn 
en ik snel last heb van benauwdheid en de 
daaropvolgende hoofdpijn, vraag ik je naar de 
les te komen met weinig of liefst geen parfum 
op. Dat scheelt mij enorm veel energie! Alvast 
bedankt voor je medewerking.

STOPPEN MET ZANGLES 
Wil je stoppen met zangles? Spreek dan af 
hoeveel lessen je nog wilt komen, dan maken 
we een aangepaste laatste leskaart. Het bedrag 
van de eventuele nog openstaande lessen zal ik 
terugstorten op je rekening. 

CONTACT 
Alle vragen die je wilt stellen over zangles en 
het inplannen ontvang ik graag via de e-mail. 
Ik bevestig of reageer altijd. Zo niet, dan kun je 
er van uitgaan dat ik je bericht niet goed heb 
ontvangen.
Whatsapp en sms gebruik ik voor noodgevallen, 
late afmeldingen en dringende vragen. Zo houd 
ik werk en privé zo veel mogelijk gescheiden 
en kan ik reageren op mijn eigen gekozen 
werktijden. Alvast bedankt!

MEEDOENREGELING 
Sinds 2017 ben ik aangesloten bij de 
meedoenregeling. Dit is een initiatief vanuit de 
Gemeente Tilburg en geldt voor minima; mensen 
met een inkomen onder een bepaalde gestelde 
grens. Voldoe je onderstaande de criteria, dan 
kun je een budget aanvragen bij de gemeente 
van 100 euro per jaar. Dit bedrag kun je o.a. 
besteden aan mijn zanglessen.
Via de meedoenregeling kost 1 zangles voor 
1 persoon van 40 minuten 20 euro. Ik kan 
een beperkt aantal leerlingen plaatsen via de 
meedoenregeling. www.tilburg.nl/inwoners/laag-
inkomen/meedoenregeling

De tarieven in deze brochure gelden voor schooljaar 
2019-2020

Leerlingen tot 21 jaar: (btw vrij) 
€ 20,00 proefles (40 min)
€ 31,00 voor 40 min
€ 44,25 voor 60 min (incl.5 % korting) 

Leerlingen boven 21 jaar (incl 21% btw) 
€ 23,50  proefles  (40 min)
€ 33,00 voor 40 min
€ 47,25 voor 60 min (incl. 5 % korting) 

Duo Les (2 personen) tot 21 jaar (btw vrij) 
€ 19,25 pp voor 40 min
€ 27,50 pp voor 60 min (incl. 5 % korting) 

Duo les (2 personen) vanaf 21 jaar 
€ 20,00 pp voor 40 min
€ 28,50 pp voor 60 min (incl.5 % korting) 

Groepje van 3 personen tot 21 jaar (btw vrij) 
€ 14,00 pp voor 40 minuten
€ 20,25 pp voor 60 minuten (incl. 5% korting) 

Groepje van 3 personen vanaf 21 jaar (incl 21% btw)
€ 15,00 pp voor 40 minuten 
€ 21,25 pp voor 60 minuten (incl. 5% korting)
€ 31,75 pp voor 90 minuten (incl. 5% korting)

Groepje van 4 personen vanaf 21 jaar (incl. 21% btw)
€ 11,50 pp voor 40 minuten 
€ 16,25 pp voor 60 minuten (incl. 5 % korting) 

Familie korting
Bij twee of meer familieleden van hetzelfde huishouden 
die actief les volgen geef ik familiekorting van 10% op de 
totale factuur.

De Studio in!
€ 150,-  incl 6 % btw voor een sessie van 2.5- 3 uur. Dit 
is incl. nabewerking door Joop Snik. € 50,- extra voor 
arrangement (in overleg) € 50,- extra bij een sessie van 
3-4 uur (in overleg)

Vocal weekend 22 t/m 24 November 2019
€ 319,- per persoon op basis van 2-of meerpersoons 
kamer. Voor 1-persoondskamer reken ik een toeslag  
€ 15,- euro. Linnengoed is indien gewenst apart bij te 
huren voor € 8,-. Op locatie cash afrekenen.
 

Tarieven 2017-2018


