De Piano Academie

De grootste gift aan uw kind: musiceren!
Niet alleen is muziekstudie en -beoefening een mooie creatieve & emotionele uitlaatklep, maar muziekstudie blijkt ook indrukwekkende voordelen te hebben op vele aspecten van de ontwikkeling van
uw kind.
Muziek en het brein
Muziekbeoefening is een ‘helebreins-activiteit' - d.w.z. dat het geen eigen
centrum in de hersenen heeft, maar praktisch alle andere hersengebieden
gebruikt en ontwikkelt, zoals het sensorische systeem, de neocortex,
het limbische & motorisch systeem. Nieuwe neurologische verbindingen
worden aangemaakt en ook de verfijnde motoriek wordt steeds beter. Musiceren (met name pianospelen) doet het volume van de corpus callosum
(de ‘brug’ tussen beide hersenhelften) toenemen hetgeen een enorme positieve invloed heeft op verschillende hersenfuncties, waaronder het geheugen, probleemoplossing en coördinatie. De subtiele nuances van muziek verhogen de intelligentie (IQ) en helpen de emotionele ontwikkeling en
EQ (emotionele intelligentie). Een onderzoek in Canada met medewerking
van Royal Conservatory of Music of Canada heeft aangetoond dat het IQ
van kinderen met maar liefst 7 punten werd verhoogd na slechts 36 lessen
(en 2 uur studie verspreid over de week!).
Een kind leert d.m.v. muziekstudie problemen op te lossen en hindernissen te overkomen en ook discipline en zelfvertrouwen op te bouwen.
Recentelijk is ontdekt dat muziekbeoefening tijdens de jeugd
een significante cognitieve reserve opbouwt voor de "oude dag".
Het helpt het vermogen in kinderen om strategieën & planning te ontwikkelen, logisch te redeneren en om structuren te bevatten. Op meerdere
niveaus is het verband tussen rekenen en complexere wiskunde en
muziek duidelijk bewezen.

De voordelen van muziekbeoefening beperken zich niet tot kinderen, ook volwassenen hebben enorm veel profijt van muziekbeoefening.
… en wij maar denken dat muziek maken alleen maar leuk is!

De Piano Academie
De Piano Academie heeft een locatie in Badhoevedorp. Toch reizen er mensen uit het hele land naar De Piano Academie, want De Piano Academie is
uniek! Kinderen spelen in korte tijd mooie muziek op hoog niveau, jongeren
worden succesvolle, professionele musici en volwassenen bereiken niveaus
die jarenlang onbereikbaar leken.

… gewoon beter!
Door klassieke muziek en nietklassieke muziek met elkaar te combineren en te integreren lukt het om
kinderen te boeien en klassieke muziek spelenderwijs te introduceren.
Hedendaagse muziek, creativiteit en technieken als improvisatie & componeren
zijn vast deel van het curriculum bij De Piano Academie.

ook volwassenen studeren aan De Piano Academie

Studenten aan De Piano Academie leren improviseren, componeren, pop-, jazz
en andere stijlen te spelen, tezamen met een gedegen klassieke training.

Versnelde Leermethode (“Accelerated Learning”)
Bob van der Boom (hoofddocent en eigenaar van De Piano Academie) heeft een versnelde leermethode ontwikkeld
gericht op het neurologische aspect van het leerproces. Hierdoor leren studenten niet alleen sneller, maar ook breder
en dieper. Het is niet voor niks dat steeds meer professionele musici hun kinderen naar De Piano Academie sturen!

Docententeam
De docenten aan De Piano Academie zijn allemaal professionele topmusici. Ze geven maar één dag per week les, de
rest van de week zitten ze op het concertpodium of in de opnamestudio.

het docenteam van De Piano Academie

De Piano Academie heeft nu weer ruimte voor nieuwe leerlingen!

Bel voor een GRATIS proefles: 020 - 772 5563
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