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OVER  
   

  Het muziekhuis 

  Het Muziekhuis is gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van Roosendaal. Tien  
  minuten lopen van het station en een paar minuten rijden van de snelwegen. Omringd door  
  groen en een gratis-parkeerterrein naast het huis.  

  De benedenverdieping van het Muziekhuis staat volledig in het teken van muziek. Twee  
  ruimtes met daarin drumstellen, versterkers, toetsen, een P.A. en opnameapparatuur staan 
  start-klaar.  

  Het Muziekhuis staat helemaal vrij. Dat betekent dat je dag en nacht muziek kunt maken,  
  zonder dat de buurt er last van heeft. Ook is er een tuin, geschikt voor kleine concerten. 

  Het Muziekhuis wordt gebruikt voor lessen, repetities, jamsessies en concerten.  

  Meer uit muziek halen. Dat is de visie van het Muziekhuis. 
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OVER 

      Sanne verbogt 
  
       Sanne is een 23-jarige bassiste. Vanaf haar 15e studeert ze aan het  
         Codarts conservatorium. In 2014 is ze daar summa cum laude  
         afgestudeerd aan de bachelor en in 2016 studeerde ze cum laude af als  
         eerste Master of Music Pop.  
      
         Vanaf haar 17e tourt Sanne met verschillende bands door het hele land. 
         Sanne speelt graag verschillende stijlen en vindt zowel het begeleiden  
         van artiesten als het schrijven van eigen muziek leuk. 

         Naast basgitaar speelt Sanne live ook drums, Moog Taurus, contrabas en 
         doet ze achtergrondzang. Ook speelt ze gitaar, ukulele, piano en  
         trompet. 
     
         Daarnaast studeert Sanne in 2017 af aan de masteropleiding Opleidings- 
         en Onderwijswetenschappen aan de universiteit van Antwerpen. 

         Tijdens haar studies aan het conservatorium ontwikkelde Sanne haar  
             eigen muziektheoriemethode, die ze in 2015 uitbracht als SV Method. 
         Vanaf haar 22e is Sanne docent aan Codarts, waarin ze onder andere  
         lesgeeft in SV Method. Ook is Sanne ontwikkelaar van de nieuwe  
         online leeromgeving van Codarts. 

 

   
  S 
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basgitaarles 
 

Van beginnend tot professional. Mijn focus is om je zo snel mogelijk op een hoger level te  
krijgen. Tijdens de eerste les check ik hoe je speelt en wat je graag wil leren, zodat we  
gericht ergens naartoe kunnen werken. Heb je later iets tofs gezien wat je ook graag wil  
leren, dan gaan we daar natuurlijk ook mee aan slag. 

Als beginner leer direct een goede techniek zodat je later niet in de problemen komt en je  
gaat aan de slag met het verwerven van inzicht zodat je zo snel mogelijk je favoriete muziek  
kunt spelen. Als gevorderde geef ik je tools om specifieke problemen te overwinnen en daag ik 
je uit om nog beter te worden.  

De lessen zijn praktisch ingericht, met daarnaast altijd zijdelings aandacht voor techniek en  
inzicht, zodat je wordt voorbereid om in de praktijk goed te kunnen spelen. Jij kiest wat je  
wil leren, maar je kunt ook in overleg met mij bepalen waar aan gewerkt wordt. 

Alle soorten muziekstijlen kunnen aan bod komen. Ook kun je kiezen - dus zeker niet  
verplicht - om stapsgewijs noten te leren lezen. Ik ben gespecialiseerd in harmonisch  
inzicht - het weten wanneer je welke toonladder kunt spelen in welk nummer dan ook - en dit 
toepassen in improvisatie. Ritmiek kan uitgebreid aan bod komen, waarin ik regelmatig achter  
het drumstel zit om je inzicht te geven in de functie van een ritmetandem. Ook kun je aan de  
slag gaan met het maken van eigen baslijnen en het schrijven van eigen nummers. Dit alles  
kunnen we direct opnemen bij mij in de studio.     

 

TROMPETLES 

Wil je starten met trompet spelen of ben je al een tijdje bezig? Ieder niveau is welkom bij mij 
op les. 

Bij mij kun je terecht voor alle facetten van het trompet-spelen: techniek, improvisatie en 
interpretatie. Voor alle muziekstijlen en in overleg kunnen we samen kijken wat de beste 
aanpak is voor wat jij graag wilt leren. 
 
Of je nu begint of al gevorderd bent: het is heel belangrijk om met de juiste techniek te  
spelen. Ademsteun en houding zijn hierbij heel belangrijk. Een juist gebruik hiervan voorkomt 
veel blessures en zorgt ervoor dat je makkelijk leert spelen. En hoe makkelijker je kunt  
spelen, hoe leuker het wordt! 
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docent: Sanne Verbogt 

Voor wie: 
• Alle niveaus: van 

beginnend tot 
professional 

Lessen: 
• 1 keer per week of 1 

keer per 2 weken 
• 30 minuten of 45 

minuten 

Kosten: 
• €40,00 per uur 
> 21 jaar: exclusief 21% BTW 

Gratis: 
• Deelnemen aan Extra 

Dimensielessen

 
docent: Joost Verbraak 

Voor wie: 
• Alle niveaus: van 

beginnend tot 
professional 

Lessen: 
• 1 keer per week of 1 

keer per 2 weken 
• 20 minuten, 30 

minuten of 45 minuten 

Kosten: 
• €36,00 per uur 
> 21 jaar: exclusief 21% BTW 

Gratis: 
• Deelnemen aan Extra 

Dimensielessen

INDIVIDUELE LESSEN

info@sanneverbogt.nl | info@joostverbraak.nl 

mailto:info@sanneverbogt.nl
mailto:info@joostverbraak.nl
mailto:info@sanneverbogt.nl
mailto:info@joostverbraak.nl


 
 

MUZIEKTHEORIELES 

Muziektheorie is enkel nuttig als je het ook kunt gebruiken. Dat is het uitgangspunt van de  
lessen. We gaan aan de slag met wat jij wilt leren en daarbij leer ik je een goede basis waar 
je de rest van je muzikale leven plezier van kunt hebben.  

Wanneer je toonladders wilt leren, leer ik je ook hoe je ze kunt gebruiken. Op die manier blijf 
je ze gemakkelijker onthouden. We kunnen werken aan improvisatie, of bijvoorbeeld  
compositie. Uitgangspunt is het verwerven van inzicht in de muziek.  

Daarnaast kan ook gehoortraining aan bod komen, net als notatie en ritmische scholing. Het 
snel analyseren van nummers - in welke stijl dan ook - is een onderwerp waarin ik  
gespecialiseerd ben. Je kunt met alle instrumenten (+ zang) terecht met je vragen. 

Jij kiest wat je graag wilt leren en waar je muziektheorie voor zou willen gebruiken. Of dat nu 
improvisatie, het schrijven van eigen muziek of het zelfverzekerder worden door meer inzicht 
te krijgen in muziek is: de lessen worden op maat gemaakt. 

 

SOUSAFOONLES 
 
Een bijzonder instrument verdient bijzondere aandacht. En je kunt er misschien wel meer  
uit halen dan je denkt! 

In plaats van noten indrukken die op papier genoteerd zijn leer je bij mij waarom je die noten  
indrukt. Dat is namelijk heel interessant als (blaas)bassist in een band. Zowel voor  
bijvoorbeeld jazz, als voor een carnavalsband.  

In de lessen gaan we aan de slag met theorie. Je leert denken in akkoorden en samen gaan  
we stukken analyseren zodat je erachter komt waarom je bepaalde noten op bepaalde  
plekken speelt. Deze theorie gecombineerd met de juiste techniek zorgt ervoor dat je met 
veel meer vrijheid op je instrument kunt spelen, wat zorgt voor veel meer plezier. 
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docent: Joost Verbraak 

Voor wie: 
• Alle niveaus: van 

beginnend tot 
professional 

Lessen: 
• 1 keer per week of 1 

keer per 2 weken 
• 20 minuten, 30 

minuten of 45 minuten 

Kosten: 
• €36,00 per uur 
> 21 jaar: exclusief 21% BTW 

Gratis: 
• Deelnemen aan Extra 

Dimensielessen

docent: Sanne Verbogt 

Voor wie: 
• Alle niveaus: van 

beginnend tot 
professional 

• Alle instrumenten 

Lessen: 
• 1 keer per week of 1 

keer per 2 weken 
• 30 minuten, 45 

minuten of 60 
minuten 

Kosten: 
• €40,00 per uur 
> 21 jaar: exclusief 21% BTW 

Gratis: 
• Deelnemen aan Extra 

Dimensielessen

INDIVIDUELE LESSEN

info@sanneverbogt.nl | info@joostverbraak.nl 

mailto:info@sanneverbogt.nl
mailto:info@joostverbraak.nl
mailto:info@sanneverbogt.nl
mailto:info@joostverbraak.nl


 

VOORBEREIDING MUZIEKOPLEIDING 

Ieder jaar wordt een selecte groep mensen aangenomen op muziekopleidingen. Mijn doel is om 
mensen met deze ambitie op een zo hoog mogelijk instroomniveau te krijgen en je voor te  
bereiden op de auditie zelf en alles wat daarbij komt kijken. 
Ik ben op de hoogte van de toelatingseisen en heb zelf in toelatingscommissies gezeten. 
Daarnaast ben ik als docent aan het Codarts conservatorium direct op de hoogte van  
veranderingen en ontwikkelingen. 

Mijn focus ligt om je zo snel mogelijk op een (nog) hoger niveau te krijgen en je daarbij 
ook inzicht te leren krijgen in de muziek die je speelt. We gaan aan de slag met alle  
facetten van muziektheorie en daarnaast begeleid ik je om beter te worden op het  
instrument dat je speelt.  

Maar niet alleen het op niveau krijgen van je spel en theoretische kennis komt aan bod. In de 
lessen leer je wat er van je wordt verwacht op een muziekopleiding en wat er bij komt  
kijken als je van muziek je beroep wilt maken. Op deze manier weet jij zeker of je de 
juiste keuze maakt om verder te gaan in de muziek en kom je zelfverzekerd over tijdens je 
auditiegesprek. 

Om je op toelatingsniveau te krijgen wordt er veel van je verwacht. Zowel tijdens de les als 
de uren daarbuiten. Als docent begeleid ik je daarin en kun je bij mij terecht met al je  
vragen. Ik ben daarin altijd eerlijk en geef je zoveel mogelijk tools zodat de kans groter  
wordt dat jij een van de vijf mensen bent die wordt aangenomen op de opleiding van je  
dromen. 
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docent: Sanne Verbogt 

Voor wie: 
• Mensen met de ambitie 

om verder te studeren 
in muziek 

• Alle instrumenten 

Lessen: 
• 1 keer per week of 1 

keer per 2 weken of op 
afspraak 

• 30 minuten, 45 
minuten, 60 minuten, 
90 minuten, 120 
minuten of een 
dagdeel 

Kosten: 
• €40,00 per uur 
> 21 jaar: exclusief 21% BTW 

Gratis: 
• Deelnemen aan Extra 

Dimensielessen

INDIVIDUELE LESSEN

info@sanneverbogt.nl | info@joostverbraak.nl 

mailto:info@sanneverbogt.nl
mailto:info@joostverbraak.nl
mailto:info@sanneverbogt.nl
mailto:info@joostverbraak.nl


 Deze lessen zijn beschikbaar als extra lessen voor cursisten van het Muziekhuis. 

EXTRA DIMENSIELESSEN 

Tijdens de individuele lessen ben je bezig met wat je zelf wilt leren. De Extra Dimensie- 
lessen zijn bedoeld om je verder uit te dagen in onderwerpen waar je in eerste instantie 
misschien nog niet eerder mee bezig bent geweest. 

Deze lessen worden opgedeeld in zeer verschillende thema’s. Denk daarbij bijvoorbeeld aan  
recording, bepaalde muziekstijlen, het begeleiden van solo’s en het componeren van je eigen  
partijen. 

Ieder thema duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Dat betekent dat je die weken tijdens je  
individuele les aan de slag gaat met het onderwerp, naast de onderwerpen die je normaal  
gesproken in de les doorneemt. Je bepaalt zelf hoeveel lestijd je wilt besteden aan het Extra 
Dimensie-thema. Aan het eind van de reeks is er een presentatie. 

De thema’s van de Extra Dimensie-lessen worden tijdens het cursusjaar per mail  
toegestuurd. Als een thema je aanspreekt, dan kun je aangeven dat je deel wilt nemen aan 
het project. Je bepaalt dus zelf aan welke thema’s je wilt deelnemen en daarmee welke  
dimensies in de muziek je wilt verkennen. 
 

ZATERDAGOCHTENDSESSIES 

Muziek maken is nog leuker als je het samen kunt doen. Tijdens de Zaterdagochtend-sessies 
speel je hetgeen je hebt geleerd en voorbereid tijdens de lessen samen met andere 
muzikanten. Dit kunnen nummers zijn, maar bijvoorbeeld ook oefeningen of bepaalde 
muziekstijlen waar je mee bezig bent. Naast je eigen inbreng kun je ook meespelen met 
de nummers van de andere muzikanten die er die dag zijn. Alles kun je tijdens je gewone 
lessen voorbereiden. En je bepaalt zelf aan welke sessies je mee wilt doen. 
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docent: Joost Verbraak 
docent: Sanne Verbogt 

Voor wie: 
• Alle leerlingen die al 

les volgen 

Lessen: 
• 1 keer per 2 maanden 

op zaterdagochtend 
• Inschrijven per keer 

Kosten: 
• €10,00 per les 
> 21 jaar: exclusief 21% BTW 

EXTRA!

docent: Sanne Verbogt 
docent: Joost Verbraak 

Voor wie: 
• Alle leerlingen die 

individuele lessen 
volgen 

Lessen: 
• Onder lestijd 
• Inschrijven per thema 

Kosten: 
• Gratis 

info@sanneverbogt.nl | info@joostverbraak.nl 

mailto:info@sanneverbogt.nl
mailto:info@joostverbraak.nl
mailto:info@sanneverbogt.nl
mailto:info@joostverbraak.nl


 

THEORIE VOOR SONGWRITING 
 
Om nummers te kunnen schrijven heb je geen muziektheorie nodig. Maar het kan je wel  
helpen om nieuwe ideeen op te doen en je leren hoe je jouw nummers zo kunt noteren dat 
anderen het zo mee kunnen spelen. 

In de lessen focussen we op alle muziektheoretische facetten die handig zijn bij  
songwriting. Denk daarbij aan het verwerven van inzicht welke akkoorden van nature bij 
elkaar horen en welke noten daar van nature goed bij klinken. We gaan hier flink de diepte 
mee in: want uiteindelijk ga je zien dat je ook akkoorden die van nature niet bij elkaar  
horen goed kunt gebruiken en krijg je inzicht wat daarbij alle mogelijkheden zijn. 

Daarnaast gaan we nummers analyseren, zodat je inzicht krijgt in de opbouw ervan en  
wellicht inspiratie opdoet voor het schrijven van je eigen muziek. 

Ook komt het noteren van je eigen muziek aan bod, zodat je je geschreven nummers  
gemakkelijk met een band kunt spelen. Je kunt niet alleen je eigen geschreven partijen aan  
de muzikanten geven, maar ze ook aansturen zodat ze het spelen zoals jij het graag hebt.  
Want ook dat inzicht is een onderdeel van muziektheorie. 
 

Trompetgroep 

Wil je je trompetspel verbeteren en vind je het leuk om dat in een groep te doen? Of speel 
je samen met andere trompettisten in een band en wil je allemaal een niveau hoger komen? 
Dan is de trompetgroep de ideale oplossing. 
 
In de lessen gaan we aan de slag met techniek, sound, sectie-blazen (strak samenspel) en  
improvisatie. Leuke stukken worden gecombineerd met uitdagende oefeningen en er is  
aandacht voor zowel je individuele spel als de samenklank van de groep. Gezelligheid, maar wel  
met het oog op vooruitgang. 
 

RITMISCHE SCHOLING 
Vind je het lastig om partijen die je moet lezen goed te timen? Wil je graag strakker leren 
spelen? Heb je moeite om aan te voelen waar een nummer naartoe gaat en mee te tellen?  
Duurt het lang voordat de muziek die je op papier wilt zetten klopt met wat je bedoelt? 
Dan zijn deze lessen wellicht iets voor jou: want dit is precies waar op wordt gefocust. 

De een is van nature ritmischer aangelegd dan de ander. Toch is er heel veel aan te leren. 
Daarnaast kan het vaak (nog) beter: nog sneller kunnen lezen, nog beter kunnen timen.  

Aan de hand van een simpel systeem leer je (1) strakker te spelen en (2) sneller te lezen en 
noteren. Combineer deze twee en je staat ritmisch veel sterker. Daarnaast focussen we in  
de lessen ook op het verkrijgen van inzicht in de vorm van nummers, zodat je ritmisch vrijer 
kunt gaan spelen. We duiken ook diep in de materie met verschillende maatsoorten, zodat je 
zelfverzekerd alle soorten muziek kunt spelen. 
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docent: Sanne Verbogt 

Voor wie: 
• Alle instrumenten  

(+ zang) 
• Alle niveaus 

Lessen: 
• 1 keer per week 
• 30 minuten 

Kosten: 
• €5,00 per les 
> 21 jaar: exclusief 21% BTW 

docent: Sanne Verbogt 

Voor wie: 
• Alle instrumenten  

(+ zang) 
• Alle niveaus 
• Het in bezit hebben 

van een akkoord-
instrument wordt 
aangeraden 

Lessen: 
• 1 keer per week 
• 60 minuten 

Kosten: 
• €10,00 per les 
> 21 jaar: exclusief 21% BTW 

GROEPSLESSEN

docent: Joost Verbraak 

Voor wie: 
• Trompettisten van 

ieder niveau 

Lessen: 
• 1 keer per week 
• 60 minuten 

Kosten: 
• €12,50 per les 
> 21 jaar: exclusief 21% BTW 

Extra: 
• Opgeven als groep 

mogelijk 

info@sanneverbogt.nl | info@joostverbraak.nl 

mailto:info@sanneverbogt.nl
mailto:info@joostverbraak.nl
mailto:info@sanneverbogt.nl
mailto:info@joostverbraak.nl


 

bandcoaching 
Wat is er leuker dan samen muziek maken? Heb je altijd al in een band willen spelen? Of 
heb je een band en zijn er bepaalde dingen die beter kunnen maar je weet niet hoe? Dan is 
bandcoaching iets voor jou.  
 
Van spelen in een band leer je ontzettend veel. Over je eigen spel, maar ook hoe je samen 
kunt spelen. In de lessen krijg je praktische tips. Denk daarbij aan de invulling van je eigen 
partij, het uitzoeken van verschillende muziekstijlen en het zorgen dat je samen goed klinkt. 
Timing, vormschema’s, akkoorden, sounds en wel of niet spelen - stilte is ook muziek! -  
vormen hierbij een belangrijke basis.  

We gaan samen aan de slag met nieuwe nummers of het verbeteren van nummers die je al 
speelt. Ook het schrijven van eigen muziek kan aan bod komen. Alle muziekstijlen zijn  
welkom. 

De bands worden ingedeeld op leeftijd en niveau. Heb je al een band? Dan kun je je ook met 
je hele band inschrijven.  

Speel je al een tijdje samen en wil je je bandgeluid verbeteren of bijvoorbeeld een  
opname gaan maken en kun je hulp gebruiken bij het uitkristalliseren van ieders partij? Dan  
kun je daarvoor ook losse lessen inplannen. 
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docent: Joost Verbraak 

Voor wie: 
• Alle instrumenten  

(+ zang) 
• Alle niveaus 
• Vanaf 8 jaar 

Lessen: 
• 1 keer per week, 1 keer 

per 2 weken of op 
afspraak 

• 60 minuten 

Kosten: 
• €12,50 per les 
> 21 jaar: exclusief 21% BTW 

Extra: 
• Opgeven als groep 

mogelijk 

GROEPSLESSEN

info@sanneverbogt.nl | info@joostverbraak.nl 

mailto:info@sanneverbogt.nl
mailto:info@joostverbraak.nl
mailto:info@sanneverbogt.nl
mailto:info@joostverbraak.nl

