Informatie avond
8 september 2016

Commissie Werving & Opleiding
Harmonie De Drie Horens
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Doelstellingen commissie
De Commissie Werving & Opleiding stelt zich als doel om:
• nieuwe leden te werven (continuïteit van de vereniging)
• leerlingen/ouders/docenten te begeleiden en ondersteunen tijdens de opleiding

• het muziekonderwijs te coördineren (Myouthic)
• het onderling solistenconcours en de voorspeelmiddag te organiseren
• de jeugdharmonie te besturen
• participeren in muziekonderwijs op scholen
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Samenstelling & taakverdeling
Aron Heldens

contactpersoon leerlingen/ouders/docent klarinet, saxofoon

06-29358805

Sjaak Haves

contactpersoon leerlingen/ouders/docent fluit, trompet, hoorn, slagwerk

06-34304460

Aukje van Beek
06-55104932

André Hurxkens

contactpersoon leerlingen/ouders/docent blokfluit, Myouthic
(afdelingsraad)
contactpersoon jeugdharmonie

06-33805404

Diana Jentjens

contactpersoon jeugdharmonie en vertegenwoordiger ouders

06-36182382

Kim van Koolwijk

organisator solistenconcours/voorspeeldag en wervingsactiviteiten

06-23219568

Silke Mestrom

organisator solistenconcours/voorspeeldag en wervingsactiviteiten

06-27558980

Monique Rutten

contactpersoon bestuur (algemene zaken) en Myouthic (afdelingsraad)

06-46261152
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Duur opleidingstraject
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Groep 4/5
gedurende 1½ jaar
Les blokfluit
Groep 5/6
tot 18 jaar
Les instrument
Groep 7
na 1½ jaar les op instrument
Jeugdharmonie
Groep 8
Diploma A

Diploma B

Diploma C

Diploma D

Brugklas
na behalen diploma A
Harmonieorkest

•
•
•
•
•

Blokfluit vanaf groep 4
Traject kan per leerling verschillen (afhankelijk van vorderingen)
Diploma A is vereiste voor Harmonieorkest (beoordeling per individu)
Leerlingen worden gestimuleerd om diploma B te halen
Diploma C en D op verzoek van leerling
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Structuur opleidingstraject
Leerlingen
(ouders)

• lesgeld
OVEREENKOMST

• muziekonderwijs

Myouthic
(docenten)

Harmonie De
Drie Horens
Alle examens en voorbereidingen gebeuren in overleg en op initiatief van de docent.
Praktijk: Examens vinden plaats in november met een herkansingsmogelijkheid in maart.
Theorie: De theorielessen starten eind februari en het examen vindt plaats in juni.
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Kosten
• Contributie 2016
gratis lidmaatschap tijdens Base opleiding
tot 18 jaar € 50,-/jaar
vanaf 18 jaar € 150,-/jaar
• Lesgeld 2016
Base (blokfluit) € 151,-/jaar (groepsles)
Instrument € 295,-/jaar -> 36 lessen van 20 min
• Materialen
Blokfluit dient zelf te worden aangeschaft (basisset € 65,-)
Instrument + lessenaar worden door H3H in bruikleen ter beschikking gesteld
Lesmethoden (boeken/CD) dienen zelf te worden aangeschaft (ca. € 18,-)
• Examens
Theorielessen € 45,- voor 10 lessen (te betalen door ouders/leerlingen)
Examenkosten € 37,50 (te betalen door ouders/leerlingen); deze examenkosten worden door H3H terugbetaald zodra de leerling geslaagd is
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Rol van de ouders/verzorgers
• Kind(eren) stimuleren en coachen
• Dagelijks 15 minuten oefenen

• Regelmatig de les bezoeken
• Contact docent en contactpersoon H3H (afmeldingen, defect instrument)
• Bijwonen van solistenconcours/voorspeelmiddag/concerten

• Vrijwilliger binnen vereniging
• Bezoek samen eens een repetitie van de Jeugdharmonie of het groot orkest
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Agenda
17 september

Uitstapje Fun Forrest (+12 jaar)

16 oktober

Voorspeelmiddag

26 november

Uitstapje Kinderspeelstad (-12 jaar)

30 december

Sylvesterconcert

Kijk voor meer informatie op:
www.myouthic.nl
www.dedriehorens.nl
de inloggegevens van de ledenpagina zijn via onderstaand adres op te vragen

wervingenopleidingh3h@gmail.com
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