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Singing in the brain 

Studies bewezen het volgende;  

 Gezond voor mens en geest  
 Je wordt er fit & gelukkig van 
 Verminderde depressie, sociale problemen, 

angst, stress en eenzaamheid 
 Verlaagde bloeddruk  

Muziek spelen houd je jong & gezond 

DUS DENK ERAAN….. 

…..HET IS NOOIT TE LAAT OM TE LEREN! 

Niet op de openbare weg gooien aub.



MUZIEK LEREN MET EEN GRAPPIGE TOETS! 
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Daino Fedele

 Moderne lessen alle genres: pop, rock, klassiek, 
enz…. 

 Geen muziekkennis of notenleer nodig. 
 Geen haast of spoed, op jouw eigen tempo 

speel je goed.  
 Ook wordt begeleiding d.m.v. akkoorden ge-

leerd.  
 UNIEK: jouw eigen favoriete liedjes leer ik jou 

aan. 
 SPECIAAL EN ANDERS: bekendste italiaanse 

songs leerbaar denk aan:  Volare, Marina,…. 

FORMULES 

1/2 u/week of 45 min. om de 2 weken 

Aan huis: kies 8+ formule 

 VOORDEEL: les in jou eigen vertrouwde omgeving 

Starten kan het hele jaar door, ook een proefles mo-
gelijk 

Eveneens op scholen en academies 

 Keuze uit: 's morgens, overdag en 's avonds 

Lessen worden ook gegeven in een professionele 
geluidsopname studio "Purple ear recording studio" 

Ik zag 2 beren… 

...piano leren. 

 Aanleren van ritme, noten liedjes en 
zang. 

 Muziekdocent voor jonge kinderen die 
op een speelse wijze je kind wegwijs 
maakt op het instrument dit op een 
muzikale methode systeem.  

 Meer dan 25 jaar ervaring lesgeven 
aan kinderen. 

VOORDELEN 

Scoren beter op school 

Zelfvertrouwen vergroot 

Een hoger IQ 

Later een beter ontwikkelde hersenverbinding 

Boem 

TAKTAK 

Piano piano vai lontano 

Ik leer van jou, 

jij leert van mij. 

Bespaar met: 

Duoles 

Groepsles 

Bandcoaching 

Extra’s: 

Leer akkoorden en melodieën samen 
spelen op een speelse manier.  

Leer met meerdere personen 
samen musiceren.   

Ondersteuning van beginnende bands 
en breng je muziek naar een hoger ni-
veau. Samenspel met alle instrumenten.  

Cursus notenleer ook mogelijk. Andere 
instrumenten leren: gitaar, zang,.. Vraag 
meer info.  

Muziek stimuleert je hersenen. 

 Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat linker- 
& rechterhersenhelftensterker met elkaar verbonden 
zijn bij musicerende personen.  

 Het bespelen van de piano na  een drukke dag kan 
helpen met het heroriënteren van de geest. Muziek 
kan wonderen doen.  

Dus piano spelen 

is  

gezond!  




