Beste Mimuzikant,
U kan bij Mimuze muziekhuis de volgende instrumenten aankopen of huren betreffende het volgen
van de lessen in Mimuze.
Volgende zaken dien je zelf te voorzien om de muzieklessen te kunnen aanvangen en thuis te kunnen
oefenen :
-

Gitaar : je instrument (akoestisch of elektrisch) + gitaarhoes/koffer + stemapparaat om naar
de les te komen. Bij elektrische gitaar breng je ook een goede gitaarkabel mee.
Een eventuele versterker heb je niet nodig voor de lessen, deze zijn er, maar wel nodig om
zeker elektrisch thuis te kunnen spelen/oefenen. Voor de lessen is een notitieblok met
tablatuur ook handig voor bepaalde notities.
Gitaarversterkers zijn dus aanwezig in de academie van Mimuze.

In ons muziekhuis bieden we onder meer de volgende merken:
Akoestische gitaren : Richwood, Cort, Takamine, Blueridge, Larrivee, Martin,…
Klassieke gitaren :
Cuenca, Salvador Cortez, Santos Y Major, Alhambra,…
Elektrische gitaren : Richwood, Cort, Schecter, G&L, Ibanez, Duesenberg,…
Versterkers :
Roland, Vox, Blackstar, GLX, Marshall, Egnater,…
Accessoires zoals cliptuners, gitaarstatieven, gitaarkabels, hoezen enz. hebben we ook
steeds in voorraad.
Verdere info vindt u via volgende link : http://www.mimuze.be/node/1333

-

Zang : voor de lessen zang hoef je zelf niets mee te brengen. Om thuis te oefenen en te leren
zingen door een microfoon (microfoontechniek) is een eigen microfoon met compacte
versterker aangewezen.
Bovenstaande is aanwezig in de academie voor gebruik tijdens de lessen in Mimuze.

In ons muziekhuis bieden we onder meer de volgende merken:
Microfoons : Shure, AKG, Audio Technica, Samson, LD Systems,…
Versterkers : Roland, Samson, LD Systems, HK Audio,…
VOORBEELDSET:
Roland Micro Cube + Shure SM 58 + microfoonstatief en kabel
Bekijk ons aanbod via volgende link :

-

http://www.mimuze.be/producten#/categorie/407

Piano : Voor de lessen piano zijn instrumenten aanwezig in Mimuze. Wel breng je je
partituren en eventueel notitieboekje mee naar deze lessen.
Om thuis te kunnen oefenen dien je wel een instrument te voorzien. Dit kan ofwel een
akoestische piano zijn, of een digitaal instrument. Voor beiden hebben we een ruim
assortiment in ons muziekhuis, met mogelijkheid tot aankoop of huren.

Akoestische piano PERZINA
Bekijk ons aanbod via volgende link :
http://www.mimuze.be/node/1335

Digitale piano ROLAND
Bekijk ons aanbod via volgende link :
http://www.mimuze.be/producten#/categorie/403

In ons muziekhuis bieden we onder meer de volgende merken:
Akoestische piano’s : Perzina, Steinberg, Yamaya, Bechstein, Hoffmann, Steingraeber,…
Digitale piano’s :
Roland, Casio, Korg, Nord

-

Drum : Voor de lessen drum zijn akoestische drumstellen alsook drumpads aanwezig in
Mimuze, dit hoef je dus niet mee te brengen. Wel breng je zelf je drumstokken mee (bij
voorkeur Vic Firth 7A voor <12jaar en VF 5A voor >12jaar) alsook je partituren en eventueel
notitieblok. Om thuis te kunnen oefenen heb je wel een drumstel nodig, of bij aanvang
minimaal een drumpad van 6 of 12 inch.

In ons muziekhuis bieden we onder meer de volgende merken:
Drumstellen : Stagg, Mapex, Hayman, Roland (digitaal),…
Drumstokken : Vic Firth, Vater, Hayman, Pro Mark,…
Drumpads :
Vic Firth, Remo
VOORBEELDSET:
Drumstokken 5A + drumpad Vic Firth
Verdere info vindt u via volgende link :
http://www.mimuze.be/producten#/categorie/405

-

Saxofoon : Voor de lessen saxofoon is een eigen instrument noodzakelijk. Dit breng je ook
mee naar de lessen, samen met je partituren en eventueel notitieblok. Saxofoonrietjes zijn
tevens nodig waarbij je steeds best enkele reserve-rietjes bij je instrument hebt.

In ons muziekhuis bieden we onder meer de volgende merken:
Saxofoons :
SML, Stewart Ellis, Stagg, Jupiter,…
Rietjes :
Vandoren, Rico Royal
Accessoires zoals statieven, rietjes, halsbanden en onderhoudsproducten hebben we steeds
voorradig in ons muziekhuis.
Verder info vindt u via volgende link :
http://www.mimuze.be/producten#/categorie/413
-

Accordeon : Voor de lessen accordeon is een eigen instrument noodzakelijk. Dit breng je dan
ook mee naar de lessen, samen met je partituren en eventueel notitieblok. In ons muziekhuis
hebben we een ruim assortiment accordeons, zowel voor aankoop alsook mogelijkheid tot
huren. Let op dat er hierin heel wat verschillende speelsystemen bestaan waarbij we

aanbevelen een knopaccordeon te voorzien (bij voorkeur B-griff, do 3de rij) met schuine
bassen.

In ons muziekhuis bieden we onder meer de volgende merken:
Accordeons : Fisitalia, Victoria, Ballone Burini, Hohner, Weltmeister, Moreschi,…
Verdere info vindt u via volgende link : http://www.mimuze.be/producten#/categorie/391

-

Muzieklessen voor kleuters : De leerlingen voorzien liefst gemakkelijke kledij tijdens deze
lessen, de nodige instrumenten zullen in onze Mimuze academie aanwezig zijn. In het
muziekhuis kan u terecht voor allerlei startende (percussieve) instrumenten.

Percussie instrumenten
Verdere info vindt u via volgende link : http://www.mimuze.be/producten#/categorie/405

Wij hopen u hiermee van dienst te kunnen zijn. Voor verdere vragen & info kan u terecht in het
Muziekhuis tijdens de openingsuren (dinsdag t.e.m. vrijdag vanaf 10u tot 12u en 13u tot 18u. Zaterdag
vanaf 10u tot 12u en 13u tot 17u).
Muzikale groet,
Mike & Linsi van MIMUZE.

