Heeft u altijd al graag keyboard of piano willen leren spelen?

Muziekschool de Roos biedt u deze kans aan! Dit doen we met
onbeperkt gratis lessen via YouTube.Voor de eerste tien lessen
is de bladmuziek gratis verkrijgbaar! Proberen en meedoen is
zonder verplichtingen en dus geheel vrijblijvend.

Muziek De Roos is al ruim 10 jaar actief om jong en oud op een muzikaal
verantwoorde wijze met onze zelfgeschreven bladmuziek op ieder niveau piano
of keyboard te leren spelen.
Onze muziekmethode is bedacht en geschreven door Conservatorium afgestudeerde muziekdocenten.
Hiermee weten we dat we een verantwoorde methodiek gebruiken. De lessen zijn voor alle leeftijden, dus zelfs als u
50+ bent. Dat zijn we namelijk zelf ook! Iedereen kan immers keyboard of piano leren spelen!
Graag wil ik u daarom hier vertellen over onze boeken en lesmethode. Probeer het gratis en volledig vrijblijvend.
Nogmaals: alle piano- en keyboardlessen via YouTube zijn dus 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/Bancontact/PayPal betalen) in onze webwinkel
(www.webshopderoos.com). Ook zijn we iedere week op woensdag van 20.00 tot 21.00 live aanwezig op
YouTube voor gratis live muziekles: “Muziekuur”. U kunt daar gratis en interactief (of anoniem) aan meedoen.

De basis zijn onze cursusboeken (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!
In de loop van jaren dat we bezig zijn met Muziek De Roos hebben we ervaren dat veel van onze cursisten
pas op latere leeftijd begonnen zijn met het bespelen van piano of keyboard. Naast het vloeiend kunnen lezen van
de noten blijkt echter ook de soepelheid van de linkerhand vaak een belemmering om foutloos de muziek te kunnen
spelen. Maar het is in de praktijk niet noodzakelijk om een complexe linkerhand te moeten spelen om toch mooie
muziek ten gehore te brengen. De linkerhand kan teruggebracht worden tot maximaal 1 of 2 vingers.
In 2022 hebben wij daarom, naast onze reguliere cursussen, een geheel nieuw type cursus voor keyboard of
piano samengesteld: "Methode De Roos". Bijzonder is het gebruik van visuele nootnotatie (dus de nootnaam is

altijd zichtbaar in de kop van de noten) maar ook wordt vanaf het allereerste begin bij de keyboardcursus
one-vinger akkoorden geoefend. Akkoorden worden dan gespeeld met 1 of 2 vingers. En door de visuele noten
speelt de rechterhand ook gemakkelijker. Ook is de leesbaarheid door een aangepaste vormgeving veel duidelijker
dan de standaard cursus. Deze methode maakt keyboard- of pianospelen daarom toegankelijk en laagdrempelig.

Als u succes en plezier heeft in het spelen van de eerste 10 nummers is dan de volgende stap dus de
aanschaf van het complete lesboek van 50 lessen (vanaf het allereerste begin tot een gevorderd niveau).
En alle bijbehorende gratis muzieklessen staan dus op YouTube en de link daar na toe vindt u bij het
betreffende lesboek in onze webwinkel (www.webshopderoos.com).
Er zijn na dit Basisboek nog diverse andere boeken verkrijgbaar. Ook door ons geschreven/gearrangeerd.
Onze collectie bestaat al uit meer dan 40 boeken. Veel boeken hebben twee versies in moeilijkheidsgraad.
Zowel voor beginner als gevorderde speelbaar. Veel boeken zijn zowel als gedrukte versie op papier
alsook digitaal op PDF/E-book leverbaar. Onze complete aanbod staat in onze webwinkel. Ook worden
sommige boeken en kaarten aangeboden via Bol.com.

Wat we ook aanbieden zijn Muziek De Roos “Muziekkaarten”.

Dat zijn stevige geplastificeerde kaarten die erg handig zijn tijdens de
cursus. Zo hebben we drie verschillende Akkoordenkaarten (Basis,
One Finger 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
veel plezier en waardering kan geven. Duizenden mensen spelen
onze muziek, waarvan een groot gedeelte 50+ is!
Wij hopen van harte dat u ook met ons gaat meespelen. Wij hebben
een gratis Nieuwsbrief waarin wij u 2 keer per maand op de hoogte
brengen van actueel Muziek De Roos nieuws en de uitzendlinks van
de Muziekuur uitzendingen. Daar is ook vaak gratis bladmuziek.
Heeft u nog vragen stuur dan een mailtje naar: info@muziekderoos.com
Dus graag tot ziens! Dank voor uw interesse en wij hopen dat u meedoet!

Met vriendelijke en muzikale groet, Yolande en Hans Roozendaal

