
Wilgstraat 61
2565 MC  DEN HAAG

Tel. 070 - 7370111
@: e.bekker@harmonicahoek.nl

•	 Presentaties	&	lessen	
op	de	tweerijer	(cf/gc/ad)
•	 Harmonicaverhuur

De HarmonicahoekDe Harmonicahoek



Lessen & Optredens

Mijn naam is Eduard Bekker, trekharmonicaspeler 
te Den Haag. Van huis uit speel ik gitaar, maar 

als liefhebber van traditionele muziek 
kwam ik al snel in aanraking met de 

trekharmonica.

Geen accordeon
De trekharmonica heeft een 
opmerkelijke klank en wijkt af van 
de accordeon. De accordeon heeft 
onder één knop slechts één toon, de 

harmonica twee: eentje die je hoort als je duwt, en eentje die je hoort als je 
trekt. Daardoor kan er bij het spelen een aangename cadans ontstaan die 
verleidt tot dansen.

De trekharmonica (ook wel kortweg ‘trekzak’ genoemd) is dan ook een 
instrument bij uitstek om dansers te begeleiden. Dit kan ook goed van 
pas komen bij het begeleiden van kinderen bij zangles of kringspelen. Dat 
geldt ook voor Sinterklaas- en Kerstliedjes.

Daarom is een trekharmonica hèt instrument bij uitstek voor onderwijzers 
en onderwijzeressen op basisscholen! En niet in de laatste plaats omdat 
het instrument veel compacter is dan de accordeon.

Voor lessen kunt u bij ons terecht in de Haagse Bomenbuurt.

Kom eens op de koffie in Wilgstraat 61, of bel 070 - 7370111.
Een bericht naar e.bekker@harmonicahoek.nl kan ook.

Op www. harmonicahoek.nl vindt u alle info over de trekharmonica.
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 Optreden:
Ik speel graag voor gezelschappen als achtergrondmuziek bij feesten en 

partijen, maar verzorg ook met plezier een onderhoudend solo‑programma.

Kosten: € 60,– eerste uur, elk volgend uur € 30,‑ (in Den Haag)

De lessen:
De lessen worden gegeven op
•Wilgstraat 61

2565 MC  DEN HAAG
• 1x per twee weken
  De tijden zijn bespreekbaar.

Groepsles kan ook ter plekke of elders.
• Kosten: € 20,00 per les van drie kwartier,

Kennismakingsles is gratis. 
Bij voortzetting van de lessen 4x 
vooruitbetalen = € 80,–.
Huur harmonica (Hohner Erica):
€ 5,– per week

Lesgeld wordt niet geretourneerd bij het voortijdig beïndigen 
van de lessen!

Bas‑ & accoordkantMelodiekant
(discant)

Wij geven ook online les



Wij doen nog meer dan trekharmonica spelen en les geven:

• Webontwerp, webontwikkeling en webonderhoud,
• Verzorgen van drukwerk (en drukken tot A3-formaat),

• Tekst schrijven en verzorgen,
• Reportages,
• Fotografie

Kom rustig eens langs voor informatie, bel, of mail ons.
De Multimediahoek

Wilgstraat 61

2565 MC  Den Haag

✆ 070 - 7370111

@: e.bekker@layout.nl

www.layout.nl
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