GLORY MUSIC
 Recordings, Mastering, Record Label

Glory Music is een laagdreppelig label wat je graag
helpt bij je eigen productie binnen de mogelijkheden die we bieden. Zo kan bijvoorbeeld een solo
artist toch met niet al te hoge kosten een leuke
opname maken en opioneel een kleine CD oplage
laten persen. Let op! : Wij beschikken niet over de
mogelijkheden een volledige band op te nemen
maar hebben hier wel connecties voor (neem
hiervoor vrijblijvend contact op voor de exacte
mogelijkheden)
Sinds kort hebben wij ons eigen label
´Glory Music´.
Een Label dat zich met name richt op christelijke
muziek. Wij staan altijd open voor nieuwe
christelijke muziek. Stuur jouw demo mp3 naar
spittka1976@hotmail.com

Algemene gegevens:
Glory Music Studio Venlo is een
Activiteit van stiching:
VEG-Charisma Venlo

Contact via Email:
spittka1976@hotmail.nl
Markus en Khadija Spittka
 06-22439012
Bankrek: NL77 RABO 0154 0275 88 (Rabobank)
K.v.k. 12068428

Waar vindt U GMSV ???

De Studio voor oa.

Adres voor personel coachings:

Zangles  Gitaar/basgitaarles
Drumles  Muziekworkshops

Sleedoornstraat 20
5925 DA Venlo – Blerick

Adres voor band/koor caochings,
drumlessen en workshops:
Moeskampstraat 36
5921 VE Venlo – Blerick

 Mini CD producties
 Recordings (audio&video)
 Label Glory Music

Glory Music Studio Venlo is een music studio voor
jong en oud en waar u terecht kunt voor oa.
muzieklessen. U kunt kiezen uit de volgende
instrumenten:
 Zangles (individueel en groepsverband)
 Gitaarles
 Basgitaarles
 Drumles
De lessen worden individueel gegeven door
ervaren coaches. Voor zang bestaat de mogelijkheid
om een groepsverband op te stellen in de vorm van
een koor of band (zang/koor/band-coaching)

 Zangles (beginners en gevorderen)

Wilt u als zangeres graag deelnemen aan een mini
koor / band, neem dan contact op en vraag naar de
actuele mogelijkheden.

Met eenvoudige oefeningen leer je al snel de basis
om te drummen. Onze coach begeleidt je vanaf de
eerste stap.

 Gitaarles (Beginners)

 Kosten individuele lessen € 15,- (lesuur – 30min)
Incl. lesmateriaal

Wil jij graag gitaar leren spelen? Wij helpen je graag
op weg! Beginnen kan snel en eenvoudig, ook als je
nog geen gitaar hebt of nog niet zeker weet of het
wel iets voor je is. Wij hebben namelijk ook de
mogelijkheid om een gitaar te huren. Vraag
hiervoor naar de mogelijkheden.

Muziek dient een leuke en ontspannen bezigheid te
zijn. We doen er dan ook alles aan om de lessen
plezierig en vertrouwd te laten verlopen. We staan
open voor vragen en veranderingen. Laat dit altijd
weten aan je desbetreffende coach.

 Kosten individuele lessen € 15,- (lesuur – 30min)
Incl. lesmateriaal

Tijdens de zanglessen wordt gewerkt aan
zangtechnieken zoals ademhaling en zingen vanuit
verschillende registers. U kiest zelf een lied uit wat
bij uw stem past. Gedurende de lessen worden
technieken toegepast zodat u samen met uw coach
het gewenste resultaat behaald. Indien gewenst
kunt u ook werken aan performance en
zelfverzekerheid op een podium. Heeft u faalangst
of podiumvrees? Geen paniek! Wij helpen u graag
hierbij zodat zingen pas écht een plezier wordt.

 Basgitaarles (beginners en gevorderen)

 Kosten individuele lessen € 15,- (lesuur – 30min)
Incl. lesmateriaal

 Drumles (beginners)

Wil jij graag basgitaar leren en je verbeteren in het
huidige spel? dan helpt onze coach je snel op weg.
Zowel fingerpicking, slapp en tap technieken
komen aanbod. (genre: pop/rock/jazz/funk)
 Kosten individuele lessen € 15,- (lesuur – 30min)
Incl. lesmateriaal

Leer een stevige basis slagwerk achter een
drumstel.

Onze Coaches:
 Khadija Spittka - Zang(vocal coach)
 Markus Spittka - Gitaar, basgitaar, Audio en
video producties, Label: Glory Music
 Nicole Engelen - Drumstel

