
Wie heeft er zoal gitaarles bij mij: 
 
Ilse is 8 jaar en leert bij mij de liedjes die ze op school met de klas zingt, 
daarnaast een leuke methode waarin je leert hoe je het beste gitaar kunt 
spelen. Noten lezen kan maar hoeft niet. 
 
Anouk is 19 jaar en wil alles van Ilse de Lange en Adele leren spelen. Daarnaast 
schrijft ze eigen teksten en we maken daar samen leuke arrangementen bij. Als 
jong talent trad zij ook op tijdens een van mijn concerten. 
 
Jip 18 jaar wil graag als beroeps in de muziek, speelt in bands, van Heavy Rock 
tot jazz en van Harry Sacksioni tot Trijntje Oosterhuis. Daarnaast leerde hij veel 
over opnemen in de studio en de muziektheorie. Inmiddels is hij toegelaten op 
een vak opleiding muziek. (Die komt er wel). 
 
Jan 68 jaar Leerde de Fingerstyle a la Tommy Emmanuel en maakte eigen 
liedjes in het Gronings dialect. Hij volgde ook workshops bij Harry Sacksioni en 
samen bezochten we ook de beroemde Masterclasses van Tommy Emmanuel. 
 
Menno 21 jaar Wilde gewoon gitaarspelen uit een boek omdat hij de klank zo 
mooi vond. Later ontdekte hij Tommy Emmanuel en leerde een hele reeks 
stukken van deze gitaargrootmeester. 
 
Thomas 42 jaar Wilde alles van Jimmy Hendrix, The Beatles en de Stones leren. 
Daarnaast speelde hij zou goed piano dat hij daarmee afstudeerde aan het 
conservatorium. Inmiddels is hij succesvol gitaar leraar in Leiden. 
 
Jean Paul 12 jaar Zo'n talent die bijna alles leuk vindt en ook bijna gelijk kan. 
Van Ed Sheeran tot Fingerstyle en ook het school orkest vindt hij supertof. Als 
jong talent trad hij op tijdens een theatervoorstelling van mij in De Beun in 
Heiloo 
 
Vera 56 jaar Zij is juffrouw en wilde alle liedjes die ze de kinderen op school 
leert begeleiden met gitaar. 
 

Christiaan 14 jaar Wil graag leuke stukken uit de top 50 spelen en is ook weg 
van de klassieke gitaarstukken. Zijn favoriete klassieker is Fur Elise van 
Beethoven. 


