Muziek maakt slim
Muziek maken is niet alleen leuk, maar vele wetenschappelijke onderzoeken hebben tevens bewezen
dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en het sociale functioneren van kinderen.
Eerste kennismaking
Het fanfareorkest heeft een samenwerkingsverband met de basisschool in Schinveld, waarbij het
fanfareorkest op school leerlingen uit groep 5 kennis laat maken met muziek. Tijdens deze lessen
maken de leerlingen kennis met basis elementen van de blaasmuziek en slagwerk onder begeleiding
van een professionele muziekdocent. Het schooltraject wordt afgesloten met een muzikale
uitvoering in het bijzijn van de ouders.
Daarnaast organiseert het fanfareorkest een informatief instrumenten carrousel waarbij alle
mogelijke instrumenten binnen de vereniging toegelicht en ‘uitgeprobeerd’ worden.
Diegene die enthousiast is geworden en interesse heeft, kan zich aanmelden om te starten met de
muziek opleiding via opleidingen@fasila.nl . Voor overige informatie over de vereniging kunt u
terecht op de website van de fanfare: www.fasila.nl
Opleiding en instrumentkeuze
Leerlingen die zich hebben aangemeld bij onze vereniging beginnen met theorielessen gedurende 10
weken, deze lessen worden gegeven door een professionele muziekdocent. Gelijktijdig start de

leerling de opleiding op een muziekinstrument, dat in overleg tussen leerling en muziekdocent
gekozen wordt.
Leerlingen die kiezen voor slagwerk zullen de opleiding starten op een drumpad. Later stap je over op
kleine trom en ander slagwerk. Ook deze lessen worden verzorgd door een professionele
muziekdocent.
De lessen worden individueel en gedurende een half uur per week gegeven (volgens de reguliere
schoolkalender). Het tijdstip van de les wordt in overleg afgesproken.
Naast individueel muziekonderwijs verzorgt het fanfare-orkest ook andere muzikale evenementen
waar de leerling aan deelneemt, zoals het jaarlijkse sollistenconcours en bepaalde vormen van
samenspel.
Zodra de leerling volgens de docent voldoende gevorderd is, kan deze worden ingeschreven voor een
officieel HAFA examen. Dit is zowel een theoretisch als een praktisch examen. Na het behalen van
het HAFA A examen vindt doorstroming plaats naar het fanfare- orkest en/of de drumband. In het
algemeen worden de lessen voortgezet en meerdere HAFA certificaten behaald.
Wanneer je bij het fanfare- orkest of drumband speelt, wordt er van je verwacht dat je op de
wekelijkse repetitie en aan activiteiten van het fanfareorkest of drumband deelneemt.
Bijvoorbeeld: concerten of op straat spelen bij plaatselijke evenementen.
Sociale activiteiten
Naast muziek worden ook plezierige activiteiten binnen de vereniging georganiseerd, zoals:
 Jaarlijkse uitstapje voor de jeugd bv. zwemmen, kamp of klimmen.
 Kerstviering
 Paasattentie
 Feestelijke jaarafsluiting met barbecue
Kosten
De fanfare probeert de kosten voor de haar leden zo laag mogelijk te houden door gebruik te maken
van beschikbare subsidies en het organiseren van renderende evenementen, zoals een wandeltocht.
Een eigen financiële bijdrage van de leden is echter onvermijdelijk:
 Contributie (ieder lid):
o tot 18 jaar € 5,- / mnd (= € 60,- /jaar)
o vanaf 18 jaar € 8,50 /mnd (= € 102,-/jaar)
 Lesgeld (voor muziekopleiding basisschool kinderen):
o gedurende 2 jaar € 10,-/ maand (= € 120,-/jaar)
o Na deze 2 jaar regulier lesgeld
 Lesgeld (regulier voor muziekopleiding):
o € 16,-/ mnd (€ 192,-/jaar)
 Theorielessen:
o € 25 voor 10 lessen.
 HAFA examenkosten en lesmateriaal t.b.v. de theorie lessen:
o € 50,- per examen.
Overig lesmateriaal (lesboeken, blokfluit, pupiter) worden door leerling zelf gekocht. Een instrument
en ook het uniform (voor fanfare-orkest en drumband) worden gratis in bruikleen gegeven door de
fanfare (behoudens zwarte schoenen, zwarte sokken en wit overhemd).
Contactpersonen
Contactpersonen voor jeugd- en opleidingzaken zijn:
 Alexandra Scheren tel. 06-42 69 22 60
 Marianne Raes tel. 06-10 69 67 43
 Email: opleidingen@fasila.nl

