
Muziek (leren)  
maken bij Pluryn.

Heb jij altijd met muziek bezig willen zijn?  
Wil je graag een instrument leren bespelen  
of alleen of gezellig in een groep muziek 
 maken? Kom dan naar de muzieksessies van 
Pluryn. Daar kun je met professionele begeleiding  
van ervaren muzikanten jezelf ontwikkelen  
of  gewoon lekker bezig zijn met muziek.  
De muzieksessies vinden plaats in De Lindenberg 
in Nijmegen. Daar heb je een professionele 
geluidsstudio en een groot aanbod speelklare 
instrumenten tot je beschikking.

Wat kun je doen?
Heb je altijd in een band willen spelen? Dan is de  
Break Out misschien iets voor jou. Met de bandleden 
repeteer je wekelijks voor optredens in het hele land. 
Wil je liever samen liedjes zingen onder begeleiding 
van een gitarist, zonder verplichtingen of optredens? 
Kies dan voor de liederentafel. Ook muziekles op maat 
is mogelijk. De muziekdocent heeft veel ervaring met 
muziek maken met een beperking. Ben je bijvoorbeeld 
links verlamd? Dan is er altijd een instrument dat je 
met rechts kan bespelen. Samen zoeken we een  
instrument dat bij je past.
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Een gemengde groep 
Iedereen kan meedoen aan de muzieklessen. Of je 
nou een lichamelijke, verstandelijke of helemaal geen 
beperking hebt: bij de muzieklessen van Pluryn maakt 
dat niets uit. Je treft er een gemixte groep mensen en 
dat maakt het nou juist zo leuk! De lessen worden  
 gegeven in De Lindenberg. Dat is een levendige, 
 creatieve plek midden in het centrum van Nijmegen.  
Je ontmoet er veel andere mensen en maakt er kennis 
met allerlei activiteiten. 

Wie betaalt dat? 
Voor muziek maken bij Pluryn heb je een indicatie  
voor dagbesteding nodig. Die vraag je aan bij het CIZ 
(Centrum Indicatiestelling Zorg) of bij je gemeente.  
Het klantenbureau van Pluryn kan je hierbij helpen. 

Heb je geen dagbestedingsindicatie, maar wil je  
wel graag meedoen aan de muzieksessies van  
Pluryn? Tegen betaling per dagdeel kun je ook  
zonder indicatie meedoen.

Meer informatie en aanmelden 
Voor meer informatie over de muzieklessen, kun je 
terecht bij het klantenbureau van Pluryn. Dat geeft 
antwoord op al je vragen. Ook het aanmelden voor de 
muzieklessen gaat via het klantenbureau. Je kunt ze 
bereiken via:

 088 - 779 50 00
 klantenbureau@pluryn.nl

Samengevat

Kom muziek maken bij Pluryn. 
Er is veel mogelijk. 
Je kunt er meespelen in een band. 
Gezellig samen zingen met een groep. 
Of muziekles krijgen van een ervaren docent. 
De lessen zijn in De Lindenberg in Nijmegen.
Daar zijn instrumenten en een studio. 
Iedereen is welkom, met of zonder beperking
Je kunt meedoen met een 
dagbestedingsindicatie.
Het klanten-bureau van Pluryn kan je helpen.
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