Prijslijst voor Primair Onderwijs per 1 september 2022 (prijswijzigingen voorbehouden)
I Prijzen workshops incl. reiskosten
De sessies kunnen worden gevolgd door 1 groep of meerdere groepen deelnemers.
A.

-

B.

-

C.

-

D.

-

E.

-

-

1 workshop binnen 4 uur, bestaande uit maximaal 3 sessies
van 50 à 60 minuten
vergoeding/huur instrumentarium
presentatie workshopresultaat
indien dit plaatsvindt na de 4 uur
en maximaal 1 uur extra tijd kost
Totaal
1 workshop binnen 8 uur, bestaande uit maximaal 5 sessies
van 50 à 60 minuten
vergoeding/huur instrumentarium
Totaal
1 workshop binnen 8 uur, bestaande uit maximaal 5 sessies
van 50 à 60 minuten
vergoeding/huur instrumentarium
presentatie workshopresultaat
indien dit plaatsvindt na de 8 uur
en maximaal 1 uur extra tijd kost
Totaal

Elektruck (een mobiel muzieklokaal)
1 workshop binnen 4 uur, bestaande uit maximaal 3 sessies
van 50 à 60 minuten
extra muzikant
vergoeding/huur instrumentarium
Totaal
-

*

1 workshop binnen 4 uur, bestaande uit maximaal 3 sessies
van 50 à 60 minuten
vergoeding/huur instrumentarium
Totaal

1 workshop binnen 8 uur, bestaande uit maximaal 5 sessies
van 50 à 60 minuten
extra muzikant
vergoeding/huur instrumentarium
Totaal

€ 345,€ 54,-*
€ 399,€ 345,€ 54,-*

69,€ 468,€ 482,€ 54,-*
€ 536,€ 482,€ 54,-*

69,€ 605,-

€ 345,€ 276,€ 54,€ 675,€ 482,€ 345,€ 54,€ 881,-

Dit geldt voor de workshops: Airdrumming, Anders schrijven we een liedje, Apennoten Percussie,
Braziliaanse Samba, Capoeira, Darbuka Düm, De Liedjestovenaar, DJ, Kikker kan niet slapen, Latin
Percussie, Percussiemix, Ritmo Olanda, Tap of Wereldfluit.
Bij de workshops Cajon, Didgeridoo, Djembé, Doundoun, Gitaar of Steeldrum
Kosten per instrument
€
3,60
Kosten materiaal workshops Afvalmuziek of Regendans per deelnemer
€
1,50
Kosten gitaarsnaren per deelnemer
€
0,65
Kosten blokfluit, per stuk
€
7,50
Kosten mondharmonica, per stuk
€
7,50
Kosten pvc-panfluitje per deelnemer
€
0,60
Bij de workshops Beats and Balls, Boomwhackers of Trash Percussion
Huur/vergoeding instrumentarium binnen 4 uur
€ 24,Huur/vergoeding instrumentarium binnen 8 uur
€ 48,-
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II Prijzen participatieconcerten incl. reiskosten
Een concert met een educatief karakter (duur 60 minuten).
Verzorgd door één muzikant/bandleider
A.

B.

C.

**

-

Met extra muzikant(en)

1 concert
vergoeding instrumentarium
t.b.v. participanten
vergoeding/huur eventueel
extra benodigd instrumentarium
Totaal

€ 447,-

2 dezelfde concerten (binnen 3 uur)
vergoeding instrumentarium
t.b.v. participanten
vergoeding/huur eventueel
extra benodigd instrumentarium
Totaal

€ 584,-

3 dezelfde concerten (binnen 5 uur)
vergoeding instrumentarium
t.b.v. participanten
vergoeding/huur eventueel
extra benodigd instrumentarium
Totaal

€ 655,-

€

+ € 276,- per muzikant

54,- **

ntb
€ 501,+ € 345,- per muzikant

€ 54,- **
ntb
€ 638,+ € 378,- per muzikant

€ 54,- **
ntb
€ 709,-

Dit geldt voor de participatieconcerten: Capoeira, Digital Jam, Hiphop, Trashcan of Zuid-Amerikaanse
Muziek zang & dans
Bij participatieconcert Afrikaanse percussie, zang & dans
Kosten Djembé per deelnemer (max. 50)
€
3,60
Bij participatieconcert Braziliaanse Samba
Kosten instrument per deelnemer (< 100 deelnemers)
€
1,80
(> 100 deelnemers)
€
1,20

III Prijzen voorstellingen incl. reiskosten
Voorstelling Een reis naar de oase:
€ 998,- voor 1 voorstelling (incl. mini workshop, cd en lesbrief)
€ 1.275,- voor 2 dezelfde voorstellingen binnen 3 uur (incl. mini workshop, cd en lesbrief)
€ 1.410,- voor 3 dezelfde voorstellingen binnen 5 uur (incl. mini workshop, cd en lesbrief)
IV Op maat producties
Ondanks het gevarieerde aanbod van SWING zoekt u mogelijk toch iets anders. Daarom verzorgen wij ook
workshops en participatieconcerten op maat. U kunt daarover contact opnemen met het secretariaat van
SWING. Een medewerker zal uw wensen inventariseren en een werkplan voorstellen en de geschikte
workshopleider(s) selecteren. Voor akkoord ontvangt u eerst een specificatie van de kosten.
V Toelichting:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

SWING is een non-profit organisatie.
De aanvangstijden worden in overleg afgestemd.
Een workshopleider of muzikant wordt geacht een half uur voor aanvang van de eerste
workshopsessie of het eerste participatieconcert of voorstelling aanwezig te zijn.
Bij workshops moet een begeleider/docent aanwezig zijn.
Bij participatieconcerten of voorstellingen moeten meerdere begeleiders/docenten aanwezig zijn.
Bij deelnemers onder de 21 jaar is het project vrijgesteld van btw.

2

