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ALGEMENE INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN / LEERLINGEN

2019

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze vereniging.
Als je lid wil worden van Harmonie Kunst en Vriendschap is het afhankelijk van je muzikale kennis in
welk niveau je in kunt stromen.
BLAASINSTRUMENTEN:
• Je kunt géén bladmuziek lezen en hebt nooit muziekles gehad of nog géén A-diploma:
In september start het nieuwe cursusjaar. Als je les neemt via onze vereniging, krijg je korting
op het lesgeld en kun je een instrument in bruikleen krijgen (als we een instrument
beschikbaar hebben).
Na een paar weken muziekles, ga je deelnemen aan het Opstaporkest. Hier leer je
samenspelen en kijken naar de dirigent. Dit orkest staat onder leiding van Alphons van
Stenis, die ook voor het Opleidingsorkest “Rappo Grande” staat.
Na 2-3 jaar ga je meestal op voor je A-diploma en ga je door naar ons Opleidingsorkest
“Rappo Grande”
•

Je kunt wel bladmuziek lezen en hebt nog geen A-diploma:
Ook dan kun je het beste les nemen. Heb je al meerdere jaren les gehad, dan is het aan de
dirigent om te beoordelen of je bij het Opleidingsorkest “Rappo Grande” in kunt stromen.

•

Je hebt je A-diploma:
Je kunt dan instromen bij het Opleidingsorkest “Rappo Grande” en onze voorkeur heeft het
dat je verder muziekles gaat volgen en opgaat voor het B-examen.

•

Je hebt géén diploma, kunt wel bladmuziek lezen en je hebt al eerder in een ander orkest
gespeeld:
Je kunt dan voorspelen bij de dirigent van het Opleidingsorkest “Rappo Grande” en het
Harmonie-orkest. Hij bepaalt in welk orkest je kunt komen spelen.

•

Je hebt je B-diploma:
Je kunt dan voorspelen bij de dirigent van het Harmonie-orkest. Hij bepaalt of je in het
Harmonie-orkest kunt komen spelen.

SLAGWERK:
Voor slagwerkleerlingen geldt wat betreft opleiding in principe hetzelfde als bovenvermeld voor
de blazers. Slagwerkleerlingen zonder ervaring kunnen ervaring opdoen in het Opstaporkest en
slagwerkers met wat meer ervaring kunnen mogelijk meedoen in de slagwerksecties van het
Opleidingsorkest “Rappo Grande” of het Harmonie-orkest.
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Repetities
Opstaporkest
Opleidingsorkest
Harmonie-orkest

Plaats
Helvoirt
Vught – theater de Speeldoos
Vught – theater de Speeldoos

Tijd
Vrijdag : 18.00 – 18.30
Woensdag : 18.45 – 19.45
Woensdag : 20.00 – 22.15

WETENSWAARDIGHEDEN:
Wanneer je lid wordt van Kunst en Vriendschap en via onze vereniging muziekles gaat volgen, kom je
in aanmerking voor de HaFa korting. Je betaalt dan het lesgeld aan onze vereniging. Een bijkomend
voordeel is dat de contributie voor de harmonie, normaal € 13,00 per maand, een stuk lager is in
combinatie met muziekles. (tarief 2019 : € 67,00 per jaar)
Daarnaast is het voordeel van het lidmaatschap dat je mee gaat spelen in een van de orkesten.
Dit al naar gelang het instrument en de opleiding en ervaring.
Maandelijks ontvang je digitaal het clubblad “Info”, waar alle informatie over onze vereniging in
staat.
Indien voorradig kun je gebruik maken van een leeninstrument van de vereniging. Hiervoor wordt
dan wel een vergoeding voor het gebruik gevraagd. Voor leden t.e.m. 17 jaar bedraagt de
bruikleenvergoeding € 25,00 per jaar; ouder dan 17 jaar bedraagt de vergoeding € 75,00 per jaar. Een
andere mogelijkheid voor een instrument is aanschaf in eigen bezit of huur via de reguliere
muziekhandel.
Een aantal keer per jaar wordt er een jeugdactiviteit georganiseerd, waaronder een Sinterklaasavond
en een jeugddag/jeugdkamp.
Meer informatie over Kunst en Vriendschap is ook te lezen op onze website www.harmonievught.nl.
Bij vragen neem gerust contact op via het contactformulier op de website of stuur een mail naar
opleiding@harmonievught.nl
GEMEENTELIJKE SUBSIDIE / HAFA-KORTING
Van de gemeente ontvangt de vereniging voor haar leerlingen t/m 17 jaar een subsidie in het kader
van het HaFa onderwijs. Dit is een bedrag per leerling waar de vereniging ook alle kosten voor
theorielessen, examens, lesboeken, extra kosten docenten e.d. van betaald. Het resterende bedrag
wordt verdeeld over alle leerlingen en hiermede verminderd effectief het lesgeld.
Indicatie tarief seizoen 2019-2020
37 Lessen / jaar
20 minuten les / week
30 minuten les / week

Lesgeld / jaar
€ 543,00
€ 814,00

Subsidie (voorlopig)
€ 170,00
€ 255,00

Contributie / jaar
€ 67,00
€ 67,00

Ben je ouder dan 17 jaar maar nog geen 21 jaar, dan krijg je geen subsidie meer.
Ben je 21 jaar of ouder krijg je geen subsidie en wordt het lesgeld verhoogd met 21% BTW
Ben je geïnteresseerd en wil je lid worden :
Stuur dan een email aan secretaris@harmonievught.nl, en hij stuurt je een inschrijf- en
machtigingsformulier toe.
Wil je eerst nog meer informatie?
Stuur dan een email aan opleiding@harmonievught.nl . Er wordt dan z.s.m. contact met je
opgenomen.
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