
Privélessen op maat in de
lesstudio
Persoonsgericht onderwijs;
ook voor kinderen met een
achterstand/ lichte
beperking.
Hoogwaardige ONLINE lessen

10 lessen kaart

Leerlingconcert met live
band

Ik, Jeroen van der Blom, was al op jonge
leeftijd bezeten van muziek. Muziek
heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Aan
het conservatorium van Utrecht
studeerde ik af als schoolmusicus
(2003) en als pianist jazz & pop (2008) Al
ruim 20 jaar geef ik muzieklessen aan
kinderen en volwassenen met diverse
achtergronden en ben ik werkzaam als
pianist, toetsenist, componist, producer
en bandleider voor diverse artiesten.
Gedurende mijn carrière heb ik in vele
theaters, poppodia en bij een groot
aantal radio en tv-programma’s
opgetreden. 

Mijn uitdaging? Iedereen kunnen laten
spelen waar hij/zij van droomt en zich
kunnen laten ontwikkelen in een eigen
leertempo. Hoe ik dat doe? Met
enthousiasme, kunde en met een
luisterend oor naar de leerling. Ervaar
het zelf en vraag een gratis proefles
aan. Ik kom graag langs! 

LESSTUDIO

Kennismakings
actie:
10% korting op een
jaar abonnement!*

Familie pakket met korting!

PIANO, KEYBOARD
& DRUMLESSEN
ONLINE EN IN DE

Over
BlomTunes

Tel: 0612303857
Email: info@blomtunes.com
www.blomtunes.com/education
Instagram: @jeroenvanderblom
Youtube: Jeroen van der Blom

Contact:

Maak van het leren muziek maken een onvergetelijke ervaring!

Houten

* Kennismakings korting geld niet in combinatie met familie korting.



30 min 1x p.w. €20,50 per les -
30 min 1x per 2 weken €30,00 per les -
45 min 1x per  2 weken €34,50 per les -
10 lessen kaart (als opfris cursus of Try  

 Out lessen) € 330,00 -
Kijk voor meer mogelijkheden op
www.blomtunes.com/education

Speel samen! Kom samen op les en
ontvang als familie 10% korting op het
jaarbedrag. Straks spelen jullie samen de
sterren van de hemel in een thuis
concert... 

Jeroen studeerde schoolmuziek en
piano jazz & pop aan het
conservatorium van Utrecht. Als pianist,
toetsenist, componist en producer
werkte Jeroen de afgelopen jaren
samen met verschillende artiesten. Zo
werkte Jeroen samen met artiesten als
Michael Prins, Speelman & Speelman,
Franklin Brown en componeerde en
arrangeerde Jeroen liedjes voor o.a. het
TV-programma Poppenkast TV van
RTL4. 

BRENGT MUZIEK IN
JE LEVEN!

Instrumenten

Opleiding en
ervaring

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

LESDAGEN

Tarieven

Familie Pakket

 excl. Btw vanaf 21 jaar, 38 lessen per jaar

- Piano: jazz & pop
- Drums: akoustisch & elektrisch
- Keyboard
- Compositie/Begeleiden aan de piano
- Muziekproductie op de computer


