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Muziekvereniging Juliana
Informatie voor ouders en leerlingen
1. Voorwoord
Muziekvereniging Juliana heeft een opleiding voor zowel blaasinstrumenten als voor
slagwerkinstrumenten. Het maken van muziek moet gezien worden als een gezellige en leuke
hobby waarbij de sociale contacten een grote rol spelen. Dit komt tot uitdrukking met de extra
activiteiten die georganiseerd worden door Muziekvereniging Juliana.
Het is bewezen dat muziek een belangrijke rol speelt in de culturele vorming van het kind. Ook is
door onderzoek aangetoond dat muziek een rol speelt bij de vorming van uw kind in het voortgezet
onderwijs. Dus meerdere redenen om uw kind aan te melden voor muzieklessen bij
Muziekvereniging Juliana. Natuurlijk kunnen ook volwassenen de opleiding volgen.
Een aanzienlijk deel van het ledenbestand bestaat uit jeugd. De jeugd neemt deel aan alle
geledingen van Muziekvereniging Juliana, namelijk:
-

Blokfluiters
1e-jaars muzikanten (slagwerk en blaasinstrumenten)
C-Harmonieorkest
B-Harmonieorkest (jeugdharmonieorkest)
A-Harmonieorkest (harmonieorkest)
C-Jeugdslagwerkgroep
B-Jeugdslagwerkgroep (Jeugdslagwerkgroep)
A-Slagwerkgroep (Slagwerkgroep)
Einder Muzikanten
Big Fun Band

Muziekvereniging Juliana investeert ieder jaar fors om jeugd te werven en op te leiden.
Met als doel dat de jeugd plezier beleeft aan het maken van muziek en uiteindelijk het voortbestaan
van de vereniging waarborgt. Door veel aandacht en begeleiding proberen we de jeugd enthousiast
te maken en te binden aan de vereniging.
Muziekvereniging Juliana verzorgd ook een eigen blokfluitopleiding als voorbereiding op een
instrument. Deze cursus is bedoeld voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool. Maar ook
kinderen uit de hogere groepen die eerst goed willen leren noten lezen, of fysiek nog niet in staat
zijn een instrument te beheersen, of nog geen keuze kunnen maken, zijn natuurlijk welkom.
De instrumentale lessen worden door muziekschool Musicas verzorgd en door privédocenten (Tjeu
Snoek en Guido Pouwels) ingevuld.
Muziekvereniging Juliana streeft ernaar om in al haar geledingen een zo hoog mogelijk niveau te
halen en vooral ook te behouden.
Een goede opleidingsstructuur is hierbij essentieel.

2. Opleiding
2.1. Traject
Het opleidingstraject ziet er als volgt uit:
Blokfluitles/Drumles

1 tot 2 jaar

Algemene muziekvorming, noten lezen
tijdens blokfluitles begeleiding naar
instrumentkeuze.

De instrumentale opleiding loopt geheel conform de landelijke eisen die gesteld zijn door de
landelijke HaFa muziek organisaties en ziet er als volgt uit:
Muziekles A-diploma
(15 minuten les)

2 tot 3 jaar

Na 1 jaar deelname C-orkest
Na 1 jaar deelname Jeugdslagwerkgroep
Na A-diploma deelname B-orkest

Muziekles B-diploma
(20 minuten les)

2 tot 3 jaar

Na B-diploma *
A-orkest
Slagwerkgroep

Muziekles C-diploma
(25 minuten les)

2 tot 3 jaar

Volledige deelname aan:
Harmonieorkest
Slagwerkgroep

Muziekles D-diploma
(30 minuten les)

2 tot 3 jaar

Tevens bestaat de mogelijkheid om na het B- diploma door te gaan in de zogenaamde
“Breedterichting”, dus verbeteren zonder examens. Bij slagwerk bestaat de mogelijkheid om een
bij instrument te nemen n.l. pauken of mallets.

2.2. Aanmelden blokfluitles/drumles
-

In het voorjaar wordt er op de basisschool in Someren-Eind een informatie- en
aanmeldingsbrief voor de blokfluit meegegeven aan de kinderen van groep 4 en 5.
De eerste lessen beginnen na de grote schoolvakantie en de opleiding duurt een jaar.
De muziekinstrumenten, blokfluit of oefendrumpad en stokken krijgen de kinderen in
bruikleen van de vereniging
De blokfluitles wordt gegeven door Tjeu Snoek.
De blokfluitles is een vooropleiding.
Na het eerste jaar wordt voor de blokfluitleerlingen, in overleg met Tjeu Snoek, een
instrument gekozen.
De opleidingskosten voor de blokfluiters zijn €4.00 per les in groepsverband.
De drumles wordt verzorgd Guido Pouwels
Beginnende slagwerkers beginnen meteen met de opleiding volgens de landelijke HaFa
richtlijnen.
De opleidingskosten voor de drumles is conform het A-diploma, zie hoofstuk 2.3.

2.3. Muziekschool
-

-

-

-

-

Na de blokfluitles maken de leerlingen een keuze voor een muziekinstrument. De lessen
op het gekozen instrument worden verzorgd door Tjeu Snoek (klarinet/saxofoon) of
Musicas ( klarinet/saxofoon en alle andere blaasinstrumenten). Het instrument krijgen
de leerlingen in bruikleen van muziekvereniging Juliana.
Leerlingen die les hebben van Tjeu Snoek krijgen muziekles in gemeenschapshuis De
Einder te Someren-Eind. Leerlingen die ondergebracht zijn bij Musicas, krijgen
afhankelijk van het instrument muziekles in Someren-Eind, Someren of Asten. De
gekozen instrumenten worden bezorgd door Johan Wijnen.
Op de muziekschool kan men de volgende diploma’s behalen: A-B-C-D.
In totaal mag een leerling 9 jaar op de muziekschool blijven. In deze tijd kan men
meestal het A-, B- en C-diploma halen en een enkeling behaalt zelfs het D-Diploma in
deze tijd.
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van Muscias een rapport over de voortgang van
de muziekopleiding. De leerlingen bij Tjeu Snoek en Guido Pouwels krijgen 1x per jaar
een beoordelingsrapport.
De praktijk-examens voor de leerlingen van Musicas vinden plaats op 13 juni 2015 (A
en C) en op 4 juli 2015 (B en D).
De theorie-examens voor leerlingen van Musicas vinden plaats op 28 april 2015 (A en
C) en op 1 mei 2015 (B en D).
Het lesgeld kan in 4 termijnen betaald worden via een automatische afschrijving. Stopt
men tussentijds dan is toch het gehele lesgeld voor het lopende schooljaar verschuldigd.
Voor het schooljaar 2014/2015 zijn de bijdragen voor de leerling:
A-diploma
B-diploma
C-diploma
D-diploma
Breedterichting

-

€ 237.50 (15 minuten les)
€ 316.67 (20 minuten les)
€ 395.84 (25 minuten les)
€ 475.00 (30 minuten les)
€ 316.67 (20 minuten les)

De leerlingen krijgen 38 lessen per schooljaar.
Op het einde van het schooljaar krijgt u een brief met de nieuwe tarieven voor het
volgend schooljaar. Ook dient iedere leerling even opnieuw door te geven of men door
wil gaan of gaat stoppen.

2.4. Aanschaf muziekboeken
-

-

Alle lesboeken, m.u.v. de blokfluitlesboeken, moeten door de leerlingen zelf
aangeschaft worden.
Eventuele lesboeken die nog in het bezit zijn van MVJ kunnen met een korting van 50%
gekocht worden via Anita van Otterdijk, Meidoornstraat 14, telefoon 0493-495378, mail:
anitavanotterdijk@gmail.com
Het is ook mogelijk om boeken onderling te kopen of te verkopen.

2.5. C-Harmonieorkest en C-Slagwerkgroep
-

-

Het C-orkest is voor muzikanten die een jaar muziekles hebben.
Het is voor de leerlingen erg belangrijk en leuk om samen muziek te maken. Ze leren
dan dat ze rekening moeten houden met elkaar en dat ze goed op de dirigent moeten
letten.
Na 1 jaar les op een instrument mogen de leerlingen deelnemen aan het C-orkest.
De leerlingen krijgen hierover bericht van de dirigent.
Het C-harmonieorkest wordt ondersteund door enkele leden van het
Jeugdharmonieorkest.
Tjeu Snoek is dirigent van het C-harmonieorkest. De repetitie is op donderdagavond
van 18:10 tot 18:50 uur in gemeenschapshuis De Einder.
Guido Pouwels is dirigent van het C-slagwerkgroep. De repetitie is op woensdagavond
van 17:15 tot 17:55 uur in gemeenschapshuis De Einder.
Bij uitvoeringen dragen de leerlingen een blauwe spijkerbroek en een poloshirt met logo.
De poloshirts krijgen de leerlingen in bruikleen van de vereniging.
Contactpersoon vanuit het bestuur voor het C-Harmonieorkest is Frank van Meijl met
ondersteuning van Mirjam de Groot.
Contactpersoon vanuit het bestuur voor de C-Slagwerkgroep is Wim van den Boomen
met ondersteuning van Patrick van de Heuvel.

2.6. Contributie 2015-2016
Leerlingen in opleiding die nog niet aangesloten zijn bij een orkest betalen geen contributie
-

C-Orkest - €25 (tot 16 jaar)
B-Orkest - €35 (tot 16 jaar)
Actief lid - €130 (vanaf 16 jaar en tevens stemrecht)
Steunend lid - €45

2.7. Instrumentenbijdrage 2015-2016
Leerlingen en muzikanten die een instrument in bruikleen hebben van Muziekvereniging Juliana
betalen jaarlijks een instrumentenbijdrage ter hoogte van €25. Degene die een eigen instrument
hebben kunnen ervoor kiezen om het onderhoud onder te brengen bij MVJ. Hiervoor wordt dan
ook €25 per jaar berekend
Blokfluiters en beginnende slagwerkers met een drumpadje betalen geen instrumentenbijdrage.

2.8. Onderhoud en reparaties
Bij zowel de harmonie als bij de slagwerkgroep zijn Johan Wijnen en Henk Tielen
verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparaties aan de instrumenten. Dit betekent dat
onderhoud en reparaties pas kunnen worden gepland NA overleg en goedkeuring van een van
beiden. Zij bepalen of en bij wie het instrument kan worden aangeboden.
Onder onderhoud valt ook bijvoorbeeld rietjes en slagwerkstokken.

3. Jeugdharmonieorkest (B-orkest)
-

Het Jeugdharmonieorkest is voor muzikanten tot het B-diploma. Alle leerlingen die het
A-diploma gehaald hebben mogen meedoen. Tjeu Snoek is dirigent van het
Jeugdharmonieorkest. De repetitie is op donderdagavond van 19:00 tot 19:45 uur in
gemeenschapshuis De Einder. Bij uitvoeringen dragen de leerlingen een blauwe
spijkerbroek en een poloshirt met logo. De shirts krijgen de leerlingen in bruikleen van
de vereniging. Contactpersoon vanuit het bestuur bij het Jeugdharmonieorkest is Frank
van Meijl met ondersteuning van Mirjam de Groot.

-

-

-

Op het programma van het Jeugdharmonieorkest staat o.a.:
- Regionale jeugdmuziekdag
- Uitwisselingsconcerten
- Jubilarrissenmis
- Kerstconcert
- Juliana pakt uit (meestal 1x in de twee jaar)
- OEPS! concerten met verenigingen uit Someren-Eind
Ben je geslaagd voor het B-diploma dan mag je, na overleg met de dirigent van de
Harmonie, met het grote orkest mee doen. De repetitie van de Harmonie is op
donderdagavond van 20:00 tot 22:15 uur in gemeenschapshuis De Einder. Om ± 21:15
uur een kwartiertje pauze.
Alle leerlingen t/m 21 jaar zijn verplicht de jeugdharmonie te ondersteunen bij
serenades, concerten en optredens.

4. Jeugdslagwerkgroep (B-jeugdslagwerk)
-

-

-

De Jeugdslagwerkgroep is voor muzikanten tot het B-diploma. Alle leerlingen die het
A-diploma gehaald hebben mogen meedoen. Guido Pouwels is dirigent van de
Jeugdslagwerkgroep. De repetitie is op woensdagavond van 18:00 tot 19:00 uur in
gemeenschapshuis De Einder. Bij uitvoeringen dragen de leerlingen een blauwe
spijkerbroek en een poloshirt met logo. De shirts krijgen de leerlingen in bruikleen van
de vereniging. Contactpersoon vanuit het bestuur bij de Jeugdslagwerkgroep is Wim
van den Boomen met ondersteuning van Henk Tielen.
Op het programma van de Jeugdslagwerkgroep staat o.a.:
Festivals
Uitwisselingsconcerten
Juliana pakt uit (meestal 1x in de twee jaar)
OEPS! Concerten met verenigingen uit Someren-Eind
Concours
Ben je geslaagd voor het B-diploma dan mag je, na overleg met de dirigent van de
Slagwerkgroep, met het grote korps mee doen. De repetitie van de Slagwerkgroep is op
de woensdagavond. Van 19:00 tot 19:45 uur groepsrepetitie en van 20:00 tot 22:15 uur
de algehele repetitie in gemeenschapshuis De Einder. Om ± 21:00 uur een kwartiertje
pauze.

5. Solistenconcours
-

Het solistenconcours wordt jaarlijks georganiseerd door de Brabantse Bond van
Muziekverenigingen.
De leerling worden gemotiveerd door de leraren om hieraan deel te nemen.
De kosten voor deelname is voor rekening van de leerling.

6. Website links
Muziekvereniging Juliana – www.muziekverenigingjuliana.nl
- Agenda / Nieuws / Boeken
Muziekschool Musicas - http://muziekschoolmusicas.nl
Einder Muzikanten -www.muziekverenigingjuliana.nl/index.php/einder-muzikanten
Big Fun Band – www.bigfunband.info
Muziekfeesten Muziekvereniging Juliana - www.muziekfeesten-hmj.nl

