
Als je muzieklessen volgt bij Kunstencentrum Venlo heb je de keuze uit diverse lesvormen. Ook bepaal je zelf of je  
wel of geen examen wil gaan doen. Ben je 21 jaar of ouder dan kies je voor een van de drie abonnementen voor 
volwassenen.

Lesvormen en tarieven verschillen in gemeente Venlo resp. gemeente Peel en Maas
Kunstencentrum Venlo geeft les in de gemeenten Venlo en Peel & Maas. Per gemeente zijn er (subsidie)afspraken 
gemaakt, waardoor er onderling enkele verschillen zijn. Zo zijn er voor de lesvormen verschillende tarieven in beide 
gemeenten mogelijk.

Zang- of instrumentale lessen
Je kiest de lesvorm die het best bij je past ongeacht het niveau waarop je speelt.
• Heb je niet de mogelijkheid om elke week naar de les te komen, dan kun je kiezen voor een abonnement. 

Je kunt je inschrijven voor meerdere abonnementen per jaar.
• Er zijn tal van korte cursussen muziek. Voor een overzicht verwijzen we je naar onze website  

www.kunstencentrumvenlo.nl.

Lesvorm Venlo Venlo Peel & Maas Peel & Maas

Jaartarief Maand (9 termijnen) Jaartarief Maand (9 termijnen)

Kinderen en jongeren tot 21 jaar

Individuele lessen

36 lessen x 20 min €476,00 €52,89 €366,00 €40,67
36 lessen x 25 min €719,00 €79,89 €569,00 €63,22
36 lessen x 30 min €844,00 €93,78 €883,00 €98,11

Jeugdabonnement

18 lessen x 20 min €284,00 €31,56 €226,00 €25,22

18 lessen x 30 min €422,00 €46,89 €428,00 €31,11

Talentenklas* / 36lessenx30min €873,00 €97,00 €883,00 €98,11

Volwassenen vanaf 21 jaar

Volwassenenabonnement

10 lessen x 20 min €263,00 nvt €263,00 nvt
10 lessen x 30 min €394,00 nvt €394,00 nvt
10 lessen x 45 min €591,00 nvt €591,00 nvt

Alle leeftijden

Theorielessen

A, B en C = 10 lessen x 60 min €29,00 nvt €28,00 nvt
D = 15 lessen x 60 min €46,00 nvt €45,00 nvt

Proefles / 15min gratis nvt gratis nvt

Oefenkaart / 10 x 1 uur €26,00 nvt nvt nvt

Halvekaart 10 x 30 minuten €13,00
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*Talentenklas:naastderegulierelessenzijnerextraoptredens.
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