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PROGRAMMA INFO VERHUUR BUSINESSCLUB
VACATURES OEFENRUIMTES

ZOEKEN  MAILINGLIJST

BUSINESSCLUB  DE PBC HET LIDMAATSCHAP LEDEN EVENEMENTEN
MEDIA DE BAND CONTACT

 

PBC Lid:         Ted van Kampen

Bedrijf:            Gitaarshop Heemstede  BV

Website:          www.gitaarshop-heemstede.nl
 

Mijn beroep is tuinarchitect en ik ben eigenaar van Tuinadviesbureau Garden Unique BV en Gitaarshop
Heemstede BV, gehuwd met Karin, vader van 3 kinderen en inmiddels 6 kleinkinderen en mijn grootste hobby
is muziek en mijn hond Lola.

Het ontstaan van de Gitaarshop is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Na jaren niet gespeeld te
hebben, heb ik begin 2012 het gitaarspelen weer opgepakt en heb ik, naast mijn bestaande
tuinadviesbureau, Gitaarshop Heemstede opgericht op 1 mei 2012, met de intentie de beste en gezelligste
gitaarwinkel van Nederland te worden.

Gitaarshop Heemstede is inmiddels officieel dealer van de grootste merken gitaren en versterkers zoals
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Fender, Martin, Gibson, Marshall, VOX etc. Ook heeft de Gitaarshop een zeer uitgebreid assortiment
accessoires, zoals snaren, gitaartassen en –koffers, effectpedalen en nog veel meer.

Naast de verkoop komen er inmiddels meer dan 100 kinderen en volwassenen per week naar de Gitaarshop
voor gitaarles en is de Gitaarshop door dit concept vrij uniek in Nederland.

Vanaf mijn jeugd ben ik al fan van de Rolling Stones en heb heel veel concerten over de gehele wereld van
ze bijgewoond.

Door het geven van gitaarles is mijn muziekkennis vrij uitgebreid te noemen en vind ik het heel leuk om
zoveel mensen iets te leren c.q. mee te geven, waar ze hun hele leven plezier aan kunnen beleven.

 

Mijn muziek top 10:
 1:  Rolling Stones

 2:  Bee Gees

 3:  Eric Clapton

 4:  Adele

 5:  Stevie Ray Vaughan

 6:  David Bowie

 7:  B.B. King

 8:  Neil Diamond

 9:  James Brown

10: John Lee Hooker

< Vorige - Gemeente Haarlem
> Volgende - HEMA Zandvoort


