
WIST JE DAT…

MEER DAN MUZIEK
Muziekles heeft veel meer te bieden 

dan je zou denken. Je ontwikkelt 

namelijk niet alleen je muzikaliteit, 

maar bijvoorbeeld ook 

studievaardigheden. Je leert stap 

voor stap om systematisch en 

geconcentreerd te werken, 

analytisch te denken en te luisteren. 

Het is zelfs wetenschappelijk 

bewezen dat je van muziek slimmer 

wordt (www.muziekmaaktslim.nl) . 

Maar misschien wel één van de 

belangrijkste dingen aan muziek 

maken, is dat het een manier is om 

je te uiten, om je gevoel uit te 

drukken. 

Het is de ideale uitlaatklep!

Pianodocent Clemens Hoffman ziet in zijn 

lespraktijk dagelijks hoeveel plezier jongeren 

hebben in het muziek maken. Daarom werkt hij 

samen met scholen aan het stimuleren van 

muziekonderwijs in en rond Gulpen. Hij biedt 

jongeren de kans om op een laagdrempelige 

manier kennis te maken met de piano. Leerlingen 

van SG Sophianum krijgen nu de gelegenheid om 

vrijblijvend twee gratis proeflessen te nemen, om 

te kijken hoe het bevalt. 

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, schrijft zelf pianoboeken en

geeft lessen songwriting. In zijn lessen maakt hij 

veel gebruik van opnames.  

muziek maken ontzettend goed is voor je 

• intelligentie & denkvermogen 

• concentratie & discipline 

• sociale vaardigheden & integratie… 

en gewoon erg leuk is?

PROBEER DE PIANO 

CLEMENS HOFFMAN 

CONTACT 

Veel pubers hebben het te druk voor muziekles.

Te druk met huiswerk, vrienden, hobby’s en 

bijbaantjes. Zelfs als ze al een tijdje met plezier 

een instrument bespelen, haken ze snel af 

zodra ze naar de middelbare school gaan. 

Zonde, want juist in de puberteit kan muziek 

een enorme meerwaarde hebben.

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 

Is er geen plaats meer, dan verwijst Clemens je graag door naar een collega. 

Meer zin in een ander instrument? Vraag het aan je muziekdocent! 


