Muziekles bij harmonie St. Caecilia
Waarom muziek maken? Muziek maken is niet alleen leuk, het maakt je ook slim! Het draagt bij aan de
algemene ontwikkeling en je neemt waardevolle bagage mee voor de toekomst!
Daarom willen wij als harmonie ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen de kans krijgen om muziekles te
volgen.
Blokfluitles
Zit je in groep 4 of 5 dan kun je bij de harmonie starten met blokfluitles. Dat doe je niet alleen, maar samen
met je klasgenootjes en je krijgt les van een echte muziekleraar.
Om het voor iedereen mogelijk te maken hebben we een speciale prijs voor de blokfluitlessen: € 5 per maand.
Je krijgt daarvoor een keer per week blokfluitles in een groep. Blokfluit moet je zelf aanschaffen (kost ong.
€9,00) De harmonie zorgt voor lesboekjes. De blokfluitklas start vrijdag 27 sept. en zal de rest van het
schooljaar duren. In de loop van het jaar zullen er ook enkele optredens zijn en aan het einde van het jaar
vindt er een grote finale plaats samen met het jeugdorkest van de harmonie; echt samen !
De lessen zijn op Vrijdagmiddag van 16.30 – 17.15 uur in het parochiezaaltje “De Polder” Hoofdstraat 85.
Hoensbroek. Je leert de blokfluit te bespelen, je leert het notenschrift , alles over ritme, je leert je oren goed te
gebruiken en nog veel meer. Je gaat ontdekken dat muziek maken en vooral samen muziek maken erg leuk
is. Op het einde van het schooljaar krijg je 3 proeflessen op een houtblaas instrument (klarinet, fluit of
saxofoon, een koperblaas instrument (trompet) en kleine trom om zo een goede keuze te kunnen maken als je
na de blokfluitklas verder wilt met muziek
Muziekdocente is Marie – José Aarts (tevens dirigente van ons jeugdorkest).
Blaasinstrumenten
Zit je in groep 6, 7 of 8 dan kun je meteen een blaasinstrument kiezen. De harmonie heeft heel veel
verschillende instrumenten zoals klarinet, fluit hobo, hoorn, trompet, schuiftrombone en tuba. Je kunt ieder
instrument kiezen dat je wil, maar daarbij geldt wel dat het instrument ook beschikbaar moet zijn. Dit
instrument krijg je dan in bruikleen van de harmonie. Je hoeft het dus zelf niet te kopen! Als je al weet welk
instrument je graag zou willen bespelen (én dit is vrij), dan geef je je op en start je daarna met de
muzieklessen bij de muziekschool. De kosten hiervan bedragen € 28,- per maand inclusief de contributie van
de harmonie. Natuurlijk kun je ook kiezen voor slagwerk. Je krijgt dan ook les op de muziekschool en nadat
je bent begonnen met de kleine trom ga je ook leren om de andere slagwerkinstrumenten te bespelen. Andere
slagwerkinstrumenten zijn bijvoorbeeld een drumstel, een marimba, xylofoon, grote trom en de pauken.
Eigenlijk is er te veel om op te noemen. Als je een tijdje bezig bent met de lessen kun je ook bij de drumband
van de harmonie gaan spelen.
De harmonie St. Caecilia, 162 jaar oud, maar springlevend, bij de harmonie staat de jeugd centraal! Zo
hebben we een eigen jeugdorkest en wordt er een goede muziekopleiding verzorgd in samenwerking met de
muziekschool. Daarnaast heeft de harmonie ook een eigen jeugdcommissie: de Bende van 7. Dit is een groep
enthousiaste muzikanten van de harmonie die ieder jaar activiteiten verzorgt voor alle jeugdleden. Naast
samen muziek maken hebben we ook bijvoorbeeld speurtochten, doen leuke dingen en gaan we ook ieder
jaar op zomerkamp.
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Jac Gielen: j.gielen@home.nl

