Welkom bij Muziek de Roos
Fijn dat u er voor heeft gekozen om piano en/of keyboard te leren spelen met
Muziek De Roos.
Onze muziekmethode is bedacht en geschreven door Conservatorium afgestudeerde
muziekdocenten. Hiermee weten we dat we een verantwoorde methodiek gebruiken. En
dat al bijna 10 jaar met cursisten in binnen- en buitenland. De lessen zijn voor alle
leeftijden, dus zelfs als u 50+ bent. Iedereen kan immers keyboard of piano leren spelen!
Graag wil ik u hier vertellen over onze boeken en lesmethode.

Allereerst: alle piano- en keyboardlessen zijn gratis en zonder verplichtingen. We hebben ruim 1000 lesvideo’s op
YouTube staan die altijd gratis en zo vaak u wilt te bekijken zijn op YouTube. De bijbehorende bladmuziek kunt u dan
bestellen (en veilig via bijvoorbeeld IDEAL betalen) in onze webwinkel (www.muziekshopderoos.com).

De basis is onze cursusboek van 50 lessen. Er is een pianocursus en een keyboardcursus.
De eerste 10 lessen heeft u reeds gratis kunnen downloaden. De bijbehorende toetsenwijzer heeft u
aangevraagd via een mail en met een klik op de les van de eerste 10 nummers had u alles om uw
piano/keyboardavontuur te beginnen. Uw avontuur is begonnen!
Als u succes en plezier heeft in het spelen van de eerste 10 nummers is dan de volgende stap de aanschaf
van het complete lesboek van 50 lessen (vanaf het allereerste begin tot een gevorderd niveau). En alle
bijbehorende lessen staan dus op YouTube en de link daar na toe vindt u bij het lesboek in onze webwinkel
(www.muziekshopderoos.com). Daar kunt u ook bestellen (en veilig via IDEAL betalen). Of u aanmelden voor
onze gratis Nieuwsbrief.
Zoekt u naast de cursus extra oefenmateriaal dan hebben wij een “Groot Oefenboek” samengesteld (voor keyboard
of piano). Een dubbeldik boek vol met bekende nummers.
Vanaf Maart 2020 is er ook een vervolgcursus met de nummers 51-75 leverbaar.

Na verloop van tijd kunt u aanvullende boeken met bladmuziek aanschaffen. Ook deze staan in onze webwinkel. De
“Tussendoor” serie bestaat uit moderne bewerkingen van zeer bekende nummers. U kunt deze boeken spelen als
u ongeveer halverwege de cursus bent.
De “Klassieke Meesters” serie bestaat uit prachtige bewerkingen van zeer bekende licht klassieke nummers
zowel voor piano als keyboard. U kent ze allemaal! Ook hebben we voor zowel piano als keyboard drie etudeboeken
met moderne vingeroefeningen om uw vingers soepel te krijgen èn te houden: “Finger Fitness deel 0, 1 en 2”.
Er staan uitsluitend door onze docenten zelfgeschreven nummers in vanaf beginnersniveau.
Als verdere aanvulling op de keyboardcursus is een vervolgboek verkrijgbaar:
“Leren Registreren” die u vaardig leert spelen met ritmes, styles en voices.
Onze nieuwste trots is onze uitgave van “Hollandse Meezingers”.
Voor keyboard of piano. Vol bekende Hollandse nummers .
Tot slot hebben we voor de Sinterklaas en Kerst de “December” serie.

Wat we ook in onze webwinkel aanbieden zijn Muziek De Roos “Muziekkaarten”.
Dat zijn stevige geplastificeerde kaarten die erg handig zijn tijdens de cursus. Zo hebben we twee
verschillende Akkoordenkaarten (Basis en Gevorderd), Toetsenwijzerkaarten, een
Notenleeskaart en twee Muziektheoriekaarten (Basis en Gevorderd).

Fijn dat u met ons meespeelt! U bent in goed gezelschap want onze boeken worden
internationaal geleverd en enorm gewaardeerd. Het bespelen van een
muziekinstrument is een fantastische hobby die u plezier kan geven blijft. Duizenden
mensen spelen onze muziek, waarvan een groot gedeelte 50+ is! Wij hopen van harte
dat u ook met ons meespeelt.

Met vriendelijke en muzikale groet, Hans en Yolande Roozendaal

