
Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst 

Het leren bespelen van een muziekinstrument is goed voor de ontwikkeling van 

kinderen. Zie ook de website www.muziekmaaktslim.nl :”Muziek maken is leuk en 

bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer 

positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen”. 

Praktisch uitgelegd kun je zeggen dat je met muziek het lezen-ademhalen-motoriek-

horen al jong moet combineren. Daarbij komt nog het sociale aspect van muziek 

maken: luisteren naar elkaar en rekening houden met elkaar. 

Wat betekent muziekles bij de Kon. Harmonie van Horst? 

1. Hoe krijg je les – individueel, lesduur, examen-nivo’s 

2. Welke instrumenten kun je leren bespelen 

3. Wie geeft er les- professioneel, docenten 

4. Verdere muzikale vorming – samenspelgroep – jeugdorkest – slagwerkgroep - 

solistenconcoursen 

5. Kosten 

6. Wanneer zijn de lessen en repetities 

7. Contactpersonen opleidingscommissie 

In onderstaande uitleg kun je per hoofdstuk de informatie vinden 

1. Hoe krijg je les? 

De kinderen die muzieklessen volgen bij de Kon. Harmonie van Horst beginnen met 

een basisopleiding. Die basisopleiding is bij voorkeur een blokfluitcursus van 1 jaar. 

Het kan ook zijn dat het nivo van de kinderen voldoende is als ze 2 jaar op de 

basisschool de muzieklessen “Muziek in de Klas” hebben gevolgd. We richten ons 

voor de blokfluitklas op kinderen van 6 – 8 jaar. Maar iets jonger of ouder 

beginnen mag ook! 

De muzieklessen zijn individueel en worden gegeven door professionele docenten. 

Soms wordt er een klein groepje lesgegeven om het samenspel te oefenen. Per 

schooljaar zijn er 34 lessen. De lessen leiden op voor muziekdiploma’s volgens het 

Raamleerplan van de overkoepelende organisatie Kunstfaktor. Als eerste is er na 

ongeveer 3 jaar het A-examen, gevolgd door een B-examen (na ongeveer 2 jaar) en 

verder gevolgd door C en D. Bij ieder examen hoort een korte cursus muziektheorie 

die ook weer afgesloten wordt door een examentje.  

 

 



Hoe lang duurt de les?  

tot A-examen 20 minuten per week  examen na ca. 3 jaar les 

 Tot B-examen 20 minuten per week examen na ca. 2 jaar les 

 Tot C-examen 30 minuten per week     

 Tot D-examen 30 minuten per week 

 

2. Welke instrumenten kun je leren bespelen? 

We leiden op voor alle instrumenten die in het harmonie-orkest en in de 

slagwerkgroep bespeeld worden.  

Houten blaasinstrumenten: klarinet, hobo, fluit, saxofoon, fagot.  

Koperen blaasinstrumenten: trompet, hoorn, trombone, bariton, tuba. 

Slagwerk: kleine trom, multi-percussie, drumstel, pauken, melodisch 

slagwerk. 

 

3. Wie geeft er les – docenten. 

Onze docenten hebben een conservatorium opleiding gevolgd. Ze zijn dus allen 

professionele musici. 

Klarinet    Kim Rijks 

Hobo      Marga Janssen 

Fluit en muziektheorie  Loes Berden 

Koperen instrumenten  Mannie Beckers 

Slagwerk    Tim Aerdts 

Saxofoon    Frank Meuwissen (via Kunstencentrum Jerusalem) 

 

De docenten worden vakinhoudelijk aangestuurd door een de examencommissie 

bestaande uit Björn Bus (dirigent Harmonie-orkest), Mannie Beckers (dirigent 

Jeugdorkest). 

 



4.Verdere muzikale vorming. 

Na korte tijd op een blaasinstrument gaan leerlingen samen muziek maken in de 

Samenspelgroep onder leiding van José Cordewener. Hier worden de beginselen 

geleerd van samenspel en luisteren naar elkaar. De Samenspelgroep repeteert iedere 

week en heeft per jaar enkele optredentjes. 

Als er voldoende vordering is gemaakt in de Samenspelgroep gaan de muzikantjes 

naar het Jeugdorkest. Dit is al een écht orkest onder leiding van dirigent Mannie 

Beckers. Bij het jeugdorkest wordt al op een goed niveau muziek gemaakt en maken 

de kinderen snel vorderingen. Het is een groep muzikanten van ongeveer 30 leden 

die aangevuld en meegeholpen worden door ervaren leden van het grote harmonie 

orkest. Het Jeugdorkest heeft natuurlijk enkele optredens per jaar, maar heeft ook 

andere gezellige activiteiten zoals het jaarlijks kampweekend (samen met de 

Samenspelgroep) of concertreis. 

Ieder jaar is er een Horst een gemeentelijk Solistenconcours. Alle leerlingen (vanaf 

ongeveer 1 jaar les) nemen hier aan deel. Het is een belangrijk onderdeel van de 

muziekopleiding om alleen op te durven treden. De beste leerlingen van ons worden 

ook afgevaardigd naar regionale concoursen. 

Als de leerlingen op blaasinstrumenten het B-diploma hebben gehaald mogen ze 

aansluiten bij het grote harmonie orkest. Het is mogelijk dat de dirigent een 

leerling na het B-diploma adviseert om nog een korte tijd  les te volgen voordat hij of 

zij zich bij het groot orkest voegt. 

Leerlingen op slagwerk gaan na ongeveer 2 jaar meespelen in de slagwerkgroep 

onder leiding van Hans Vloet. Ook deze gezellige groep repeteert wekelijks en heeft 

vele concerten en activiteiten per jaar.  

Wij vinden het samenspel van leerlingen in Samenspelgroep, Jeugdorkest, 

Slagwerkgroep en groot orkest een onmisbaar onderdeel van de muziekopleiding. 

Deelname hieraan is om deze reden dan ook verplicht voor onze leerlingen. 

 

 

 

 

 



5.Kosten 

De kosten voor de muzieklessen zijn als volgt: 

Blokfluitles   25 lessen  € 25,- 

Muziekles 1e jaar  34 lessen  € 250,- 

Muziekles volgende jaren 34 lessen  € 350,- 

Het lesgeld is inclusief het gebruik van een muziekinstrument, de lesboeken 

en inclusief deelname aan Samenspelgroep, Jeugdorkest en solistenconcoursen en 

examens.  

Het lesgeld kan in 2 termijnen betaald worden. Er wordt dan wel € 5,- in rekening 

gebracht voor extra administratief werk. 

 

6 Wanneer zijn de lessen en repetities? 

De huidige lessen zijn na schooltijd in ons leslokaal in CC ‘t Gasthoes: 

Hobo    maandag 

Slagwerk   dinsdag 

Dwarsfluit   woensdag  ook theorielessen 

Koperinstrumenten  donderdag  ook Samenspelgroep 

Klarinet   vrijdag   

Het is mogelijk dat volgend schooljaar deze verdeling iets anders is. 

De repetities zijn in zaal De Lange, Wilhelminaplein: 

Slagwerkgroep  dinsdag  20:00 – 21:45 uur 

Jeugdorkest   donderdag  18:45 – 19:45 uur 

Groot orkest   donderdag  20:00 – 22:00 uur 

 

 

 



7.Opleidingscommissie 

 

De opleidingscommissie bestaat uit de volgende personen: 

Leo Huijs   voorzitter, bestuurslid Algemeen Bestuur 

Sylvia Eulenpesch  secretaris 

Marian Janssen  contacten voor leerlingen koper en saxofoon 

Fenny van der Sterren contacten voor  leerlingen houten blaasinstrumenten 

Amanda Vloet  contacten slagwerkleerlingen, organisatie Jeugdorkest 

Mien Vermeeren  ledenwerving 

Mannie Beckers  dirigent Jeugdorkest 

Jan-Rein Visscher 

 

Zijn er nog vragen?  

Contact:   stuur een e-mail naar jeugdorkest@harmonievanhorst.nl 

    en wij nemen contact met u op  
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