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Krayenhofkazerne 
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get into the groove...
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Telefoon: 026-321 7457

          DRUMMEN IS
            TE  GEK!

                      

      Voor iedereen die wil weten of
      dit voor hem of haar 
         van  toepassing is...  

l

      Telefoon: 026-321 7457 



Magisch...

Voor veel mensen (jong èn oud) heeft het drumstel 
en de bespeler ervan nog altijd iets magisch. Het 
slaan op trommels en andere attributen lijkt een 
soort oergevoel bij ons los te maken. Bovendien 
kan het er spectaculair aan toegaan wanneer een 
drummer met een drumsolo van zich laat horen!

Drummen, drummen, drummen...

Als je altijd het gevoel hebt overal op te moeten 
slaan, als je al een tijdje drumt, maar het gevoel  
hebt niet echt “verder”   te komen òf als het je 
gewoon leuk lijkt om te kijken of drummen iets 
voor jou is, kan deze folder je misschien helpen.

Drumles 

Natuurlijk kun je jezelf veel aanleren als je een 
drumstel hebt; tegenwoordig zijn er heel veel 
boeken, video’s en DVD’s in de handel die beweren 
dat je het drummen onder de knie kunt krijgen. 
Tòch blijft het een feit dat een docent van vlees en 
bloed, die met je praat, meespeelt en meedenkt over 
bepaalde drumzaken, je uiteindelijk meer 
voldoening geeft. Bovendien kan er beter 
ingespeeld worden op bepaalde voorkeuren van de 
leerling met betrekking tot de verschillende 
muziekstijlen (bijvoorbeeld rock, metal, funk, jazz, 
pop, Braziliaans etc.). 

Wie, waar en hoe?

De drumlessen worden gegeven in één van de 
oefenruimtes van Stichting PAN aan de 
Molenveldlaan 10 in Nijmegen. Hans-Peter de 
Zeeuw heeft zijn sporen verdiend aan  zowel de 
uitvoerende kant als het lesgeven. Vanuit zijn eigen 
praktijkervaring, gecombineerd met een flinke dosis 
enthousiasme is hij in staat om in te spelen op de 
individuele wensen van de leerling wat zorgt voor 
leerzame lessen in een prettige sfeer.

Vrijblijvend

Mocht je na het lezen van deze folder nog 
twijfelen, aarzel dan niet om vrijblijvend een 
proefles te nemen.

Overige informatie

Voor antwoorden waar deze folder niet in voorziet 
kun je bellen met:

Hans-Peter de Zeeuw 
telefoon 026-321 7457

Check ook: www.hanspeterdezeeuw.nl


