
Kop acht erpagi na  

Hier kunt u een beknopt 

overzicht geven van de 

producten of diensten die 

u aanbiedt. Het is niet de 

bedoeling dat u uw 

producten hier aanprijst. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolor 

et accumsan.  

… gewoon beter! 
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D e  P i a n o  A c a d e m i e  



De P ia no A ca dem ie 

h eef t  lee r l in gen van 

3  t ot  83 j aa r  o ud.  
Het succes van De Piano Academie 
heeft in korte tijd geleid tot veel aan-
dacht van de media. Er is iets unieks 
aan de hand: Kinderen spelen in 
korte tijd mooie muziek op hoog ni-
veau, jongeren worden succesvolle, 
professionele musici en volwassenen 
bereiken niveaus die jarenlang onbe-

reikbaar leken.  

De scholing en training aan De Piano 
Academie is uniek! Het is niet voor 
niks dat steeds meer professionele 
musici hun kinderen naar De Piano 

Academie sturen! 

 

De Piano Academie heeft het docen-

tenteam uitgebreid met topmusici!  

Er is eindelijk volop ruimte voor 
nieuwe leerlingen. Jeugd en volwas-

senen!  

 

Bel voor een GRATIS proefles! 

 

 
Klassieke training  

Jazz - Pop  
Compositie 

Improvisatie 
Accelerated learning 
Jeugd - volwassenen 
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“We combineren en integreren een 
gedegen k lassieke   t ra in ing  met  een 
opleid ing  in  akkoorden,  improv isat ie 
en compos it ie .  H ierdoor  leren de  leer-
l ingen met  hetzel fde  gemak hun favo-
r iete  popl ied jes  spe len a ls  waarmee ze 
het  k lass ieke repertoi re  kunnen spe-
len.  Bovendien kunnen ze  ze l f  ook 
muz iek  componeren.  We z i jn  vaak  erg 
onder  de  indruk  van wat  de  k inderen 
componeren”,  a ldus  Bob van der  Boom 

van De P iano Academie.  

 

Onderzoek heeft aangetoond dat muziekstudie 
erg belangrijk is voor de ontwikkeling van het 
kind op meerdere vlakken:  Muziekbeoefening is 
een ‘helebreins-activiteit', d.w.z. dat muziek 
geen eigen centrum in de hersenen heeft, maar 
juist vele andere hersengebieden gebruikt en 

ontwikkelt. 


