
  

Lesaanbod en Tarieven 2022/23  

Zangwerkplaats Janina Stopperka  
 

  

Individuele lessen voor kids en volwassenen   

  

Strippenkaarten: Voor de individuele lessen werk ik met strippenkaarten, die 4 maanden geldig zijn.  

Incidentele lessen zijn altijd mogelijk!   

 

Afzeggen: Als je een keer niet kunt komen, dan graag uiterlijk 24u van tevoren afzeggen. Dan hoef 

je niet te betalen.   

 

 Kosten proefles  Strippenkaart (4 mnd. geldig)  

  

Pianoles Kids (t/m 21 jr.)  
20 min. wekelijks  

  

Proefles 20 min.= gratis  

  

  

12 lessen = € 180 = €168  

  

Pianoles Kids (t/m 21 jr.)  
30 min. wekelijks  

Proefles 30 min.= gratis  

  

12 lessen = € 270 = € 221  

  

Zangles Kids (vanaf 12 jr)  Proefles 30 min.= gratis  12 lessen = €300 = €250  

      

Instrumentaal les 21+ 
Piano of ukelele   

30 min.        

Proefles 30 min.=10 €  

  

12 lessen á 20 min= € 218 = € 200  

 

Strippenkaart - 10 mnd. geldig: 

4 lessen á 30min = € 120   

8 lessen á 30min = €240 = €220   

12 lessen á 30min =€360= €300  

 

Zangles 21+  

of Zang-transformatie- 

Coaching,  wekelijks 

30 min.       

Proefles á 45 min.=25 €  

  

10 lessen á 30 min. = € 300 = € 255  

  

Zangles of   

Zang-transformatie- 

Coaching, tweewekelijks  

  6 lessen á 45 min = € 272 = €230  

  

Incidentele les á 45 min = € 50   

  
  



 

Jaarprojecten 2022/23 

Zangwerkplaats Janina Stopperka  
(gaan niet door tijdens de schoolvakanties)  

Als je een keertje niet kunt komen kun je bij een ander jaarproject de repetitie inhalen.   

  

Wekelijks  Lestijden  Kosten / mnd.  

  

WereldVrouwenKoor  
The Sista's   

 

Donderdags 10:00 - 12:00  
  

€ 31 /mnd. (hele jaar door) 

(ca. 4 repetities per maand 
plus 4-6 optredens/jaar)  

  

ukuTeens  

  

Maandags, 19:00 - 19:45  

  

€ 40 / mnd. (oct. t/m juni)  
(ca. 4 repetities per maand)  

  

COLLECTIVO CREATIVO  

  

Maandags, 20:00 - 21:30  

  

€ 30 / mnd. (oct. t/m juni)  
(ca. 4 repetities per maand)  

  

  

  

Om de week  Lestijden  Kosten / mnd.  

  

JazzSingers-jaarproject  
  

  

Om de week op dinsdag 

19:30-21:30  

  

€ 53 /mnd. (11 maanden)  

  

  

Singin' for Peace  
In Enschede   

  

Om de week op vrijdag 

9:00-10:00  

  

€ 15,00 /mnd.   

  

Intuïtief liedjes schrijven!  
October t/m januari  Februari 

t/m mei  

  
Om de week op vrijdag 

10:00-12:00  

  
€ 55 /mnd. ONLINE:  

€ 45 / mnd   

  

  

  

Maandelijks  Lestijden  Kosten   

  

Singin' for Peace  
In Neede  

  

Één zondagochtend / mnd. 

, 10 keer  

  

€10 per keer of  

€80 per jaar  

  

ukuSingers  

In Enschede en in Neede  

  

Één zondagochtend / mnd. 

, 10 keer  

  

€ 220 / jaar  
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