Augustijn, M.

(bas)gitaar

06-57591064

Backhuijs, J.

piano

06-51837786

Bemd-Kremers,
R. van den
Berkvens,
S.P.M.W.
Boekesteijn, B.

blokfluit en piano

06-38848948

Drums en Percussie

06-14236043

gitaar

06-30538962

Boere, J.C.

slagwerk

06-52358053

Bokhoven, C.
van
Brok, M.C.G.

saxofoon, klarinet,
blokfluit en AMV
slagwerk

06-24218151

Cnossen, J.A.

piano

0167564278/0653740273
06-12197234

Dekker, J.
Dubbelman,
M.L.T.
Dubbelman,
Vivianne
Ek. A. van

Jazz-contrabas
zang

06-26524267
06-55797418

piano/blokfluit/AMW

06-20831475

zang

06-53838125

Hamid, G.A.

viool

Hectors, M.P.A.

Klarinet en saxofoon

06-30402911

Heeren, G.M.

saxofoon

06-21815264

Hese, P. van

slagwerk

06-44744566

Hoogendijk, A.

klein koper

06-38462398

Jansen, E.B.A.

gitaar en basgitaar

06-53581957

Jong, F.L. de

slagwerk

06-12309299

www.slagwerkschool.nl

Jong, J.W. de

viool, altviool, cello en
theorielessen
zang

06-46710013

www.strijkersacademie.
nl

Toetsen pop

06-42730060

Knobel, A.J.C.

AMV-lessen en piano

06-51924851

Links, C.
Looper, K.P.M.
de
Martens, A.L.J.

slagwerk
zang, piano en
vioollessen
koperen
blaasinstrumenten

06-44193333

Kar, M.C.M.
van de
Kesselring, J.

06-46767873

06-50510720

www.blokfluit-pianolesroosendaal.nl
http://www.sanderberk
vens.nl/

http://www.drumlessen
.nl/johan-boere/
www.claudyvanbokhov
en.nl
www.slagwerkschoolbr
ok.nl

maartenaugustijn
@gmail.com
ansbackhuijs@zigg
o.nl
rianvdbemd@kpn
mail.nl
info@sanderberkv
ens.nl
boekie34@hotmai
l.com
johan.boere@gma
il.com
claudy1983@hot
mail.com
info@slagwerksch
oolbrok.nl
johancnossen1@g
mail.com

www.hetzanglab.nl
www.vivsmuziekfabriek.
nl
www.zangpraktijk.nl

www.ikwilmuziekmaken
.nl

http://www.kesseltunes
.com/
www.knobelmuziekedu
catie.nl
www.corlinks.nl
www.zangstudiokim.nl
www.glissandomusic.nl

info@hetzanglab.
nl
info@vivsmuziekf
abriek.nl
zangpraktijkanita
@yahoo.com
govarviolin@hotm
ail.com
m.hectors@kpnpl
anet.nl
ger.heeren@wxs.
nl
paulvanhese@gm
ail.com
annehoogendijk@
live.nl
eddyjansen1995@
gmail.com
info@slagwerksch
ool.nl
info@strijkersacad
emie.nl
martinevandekar
@kpnmail.nl
info@kesseltunes.
com
info@knobelmuzi
ekeducatie.nl
info@corlinks.nl
info@zangstudioki
m.nl
info@glissandomu
sic.nl

Matthee, E.

AMV-lessen en koperen
blaasinstrumenten

Meer, L.C.M.
van
Nobelen, C.J.
van den
Oomen, F.A.S.

klassiek gitaar

0168465060/0614486289
06-53711040

www.edwinmatthee.nl

ematthee@ziggo.
nl

06-34142244

www.hetklavier.com

06-24648189

www.kdm4u.nl
www.lapassbgwerkopleidingen.nl

(bas) gitaar

06-47100312

www.muziekindebus.nl

Poppel, A.C.J.
van
Pruijssen, B.
van

fluit

06-10488331

koperen
blaasinstrumenten

PruijssenEndepoel, M.
van
Roovers,
J.C.A.M.
Rozendom, E.

koperen
blaasinstrumenten

0168403434/0625050578
0168403434/0625050578
06-28479050

http://www.fluitstudiob
reda.nl/index.html
www.vpmc.nl

lvanmeer@home.
nl
c.v.d.nobelen@gm
ail.com
muziekschoolklavi
er@gmail.com
wp@kdm4u.nl
info@lapassbgwerkopleidinge
n.nl
info@muziekinde
bus.nl
anitavanpoppel@
gmail.com
info@vpmc.nl

www.vpmc.nl

info@vpmc.nl

06-46345871

Papillon, W.
Pas, C.M.J.

docerend musicus
klarinet
klavierinstrumenten
(hoofdvak accordeon)
dwarsfluit en Cello
slagwerk

Pel, C.

piano en saxofoon

06-53945181

Smits, K.B.A.

koperen
blaasinstrumenten
trompet

Stark, P.S.
Suta, N.

piano
gitaar

06-21292175
06-52068763

Torrente, J.C.V.
Tuinder, D. den

gitaar
slagwerk

06-18915080
06-14624962

Verhoeven,
I.M.L.
Vroegrijk, P.J.

harp

076-8795050
06-53256633

Wels, E.F.C.

toetsen (piano en
keyboard)
(bas)gitaar

http://www.ingeborgve
rhoeven.nl/index.htm
www.petervroegrijk.nl

06-22112310

basles@gmail.com

Zwaan, C.P.A.

saxofoon

06-42161775

06-44738916

www.rozendommusic.c
om
www.koensmitsmusic.nl
www.paulstark.nl
www.gitaarlesnedimsut
a.nl
www.jeroentorrente.nl/
www.djuridentuinder.nl

jcamroovers@kpn
mail.nl
info@rozendomm
usic.com
koensmitsmusic@
gmail.com
info@paulstark.nl
gitaarlesnedimsut
a@gmail.com
mail@djuridentuin
der.nl
info@ingeborgver
hoeven.nl
info@petervroegri
jk.nl
www.welsbassuni
versity.com
corinazwaan@hot
mail.com

