
muziek maken ontzettend goed is voor de ontwikkeling van o.a. 

Intelligentie & denkvermogen 

Concentratie & discipline 

Sociale vaardigheden & integratie… 

en bovendien erg leuk is? 

Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen!

W I S T  U  D A T . . .  

De gemeente Gulpen-Wittem weet dit maar al te goed, en stimuleert door middel van verschillende 

initiatieven het muziekonderwijs in de gemeente. BS De Triangel en SBO Bernardus nemen deel aan Toon je 

Talent, een project waarbij kinderen op de basisschool op allerlei manieren in aanraking komen met muziek 

en andere kunstvormen. 

Meer dan muziek 

Van muziekles leren kinderen veel meer dan je zou denken. Ze ontwikkelen namelijk niet alleen hun 

muzikaliteit, maar bijvoorbeeld ook hun studievaardigheden. Ze leren stap voor stap om systematisch en 

geconcentreerd te werken, analytisch te denken en te luisteren. Een instrument bespelen is natuurlijk ook 

heel goed voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. Maar misschien wel een van de belangrijkste dingen 

aan muziek maken, is dat het een manier is om je te uiten, om je gevoel uit te drukken. Als je hier jong mee 

begint, heb je er een leven lang profijt van! 

Probeer de piano 

Pianodocent Clemens Hoffman werkt samen met de lokale basisscholen aan het 

bevorderen van muziekonderwijs in en rond Gulpen. Hij biedt kinderen de kans om op een 

laagdrempelige manier kennis te maken met de piano. Basisschoolleerlingen uit de 

gemeente Gulpen-Wittem krijgen de gelegenheid om vrijblijvend twee gratis proeflessen 

te nemen, om te kijken hoe het instrument en zijn werkwijze bevallen. 

Clemens Hoffman 

Pianist, pianodocent en componist Clemens Hoffman heeft een veelzijdige praktijk in Hoeve de Bek, aan de 

rand van Gulpen. Hij speelt en doceert pop, jazz en klassiek, en schrijft zelf pianoboeken die mooi, origineel 

lesmateriaal vormen. In zijn lessen maakt hij veel gebruik van opnames om de muzikale ontwikkeling en het 

kritisch luisteren van zijn leerlingen te bevorderen.

Maak een afspraak 

Neem voor een gratis proefles of meer informatie contact op met Clemens Hoffman: 

Oude Akerweg 141, 6271 NC Gulpen / 043-4503842 / 06-8389110 

 info@clemenshoffmanpianowereld.nl  / www.clemenshoffmanpianowereld.nl 

Het aantal vaste lesplaatsen is beperkt, maar Clemens verwijst u graag door naar een collega! 

Muziek maakt slim! 

Het is wetenschappelijk bewezen dat muziek maken talloze positieve effecten heeft op de ontwikkeling 

van kinderen. Meer informatie over onderzoek naar deze effecten en de wetenschappelijke conclusies 

vindt u op http://www.muziekmaaktslim.nl. 


