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1. Voorwoord 
Hey hallo! Welkom in het informatieboekje van de jeugdopleiding HeMeO! Hou jij ook van muziek en 

wil je graag muziek maken met je vrienden en/of nieuwe vrienden maken? Storm je altijd naar buiten 

wanneer je de fanfare voorbij hoort komen? Of vraag je je juist af wat dat toch voor leuke vereniging 

is? Perfect, dan zoeken we jou!  

Aan de ouders/voogden: wij geven u in dit boekje graag wat algemene informatie over het reilen en 

zeilen van de jeugdopleiding HeMeO van fanfare Sint Cecilia Herten. Het boekje bevat informatie 

over de muzieklessen, het onderhoud van instrumenten, wat een fanfare is, maar ook wat wij als 

jeugdopleidingscommissie nog meer doen om naast muziek maken kinderen te stimuleren om lid te 

zijn en te blijven van onze vereniging. 

Neem ook gerust een kijkje op de Facebookpagina’s van de fanfare voor foto- en beeldmateriaal van 

de vereniging. https://www.facebook.com/stceciliaherten.  

2. Doel 
Het doel van de jeugdopleiding HeMeO is  om jeugdleden in de gelegenheid te stellen om muziek te 

leren en samen muziek te maken.  Er worden regelmatig concerten georganiseerd zodat ze hun 

nieuwe vaardigheden kunnen laten horen.  

Het samen musiceren heeft ook een grote vormende waarde voor kinderen. Het vereist discipline, 

rekening houden met een ander en waarderen van elkaars mening. Anders is het onmogelijk om tot 

een harmonisch geheel te komen. Daarnaast is wetenschappelijk bewezen dat muziek slim maakt. 

Hieronder een gedeelte van de internetsite www.muziekmaaktslim.nl  : 

“Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een 

zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf 

muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het 

abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt 

daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien 

leidt dit tot een positiever zelfbeeld.” 

Hoe komt dit? 

“Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en 

intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-

musicerende kinderen. Deze resultaten ontstaan, doordat muziek maken een positieve en 

stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. De neuronen worden geactiveerd 

waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan. Dat bepaalt uiteindelijk het 

intelligentieniveau.” 

  

https://www.facebook.com/stceciliaherten
http://www.muziekmaaktslim.nl/
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3. Wat is een fanfare? 
Een fanfare bestaat uitsluitend uit koperen blaasinstrumenten en concert slagwerk zoals pauken, 

grote trom, kleine trom, bekkens etc. Een fanfare heeft daarnaast ook nog diverse soorten 

saxofoons. Kenmerkend voor een fanfarekorps is dat er veel bugels in zitten. Een bugel is bij het 

grote publiek vrij onbekend muziekinstrument met een relatief zachte, warme klank. De bugel lijkt op 

het eerste gezicht op een trompet, maar de trompet heeft een schellere, hardere klank. Fanfare 

blaasinstrumenten zijn: trompet, cornet, bugel, hoorn, sax-sopraan, sax-alt, sax-tenor, sax-bariton, 

euphonium, bariton, trombone, bes-bas en es-bas. Daarnaast heeft de fanfare ook 

slagwerkinstrumenten, zoals drums, xylofoon, pauken etc. Zie ook de site: www.cecilia-herten.com. 

4. Organisatie 
Vanuit de fanfare zijn leden afgevaardigd die zitting hebben in de opleidingscommissie. De 

jeugdopleidingscommissie bestaat uit de volgende leden: 

● Wim Bremmers  voorzitter  

● Jan van Cruchten (dirigent jeugdorkest) 

● Lilian Sevriens contactpersoon voor leerlingen muziekopleiding en ECI 

● Annemarie Janssen contactpersoon Opmaat leerlingen 

● Anouk van Eck 

● Annemiek Sonnemans 

● Fons Danvers  

Het jeugdorkest heeft een stuurgroep bestaande uit alle bovengenoemde leden. De voorzitter 

verzorgt tevens de weekmail om de leden van het jeugdorkest op de hoogte te houden van het 

laatste nieuws en actuele informatie.  

5. Muziekopleiding 
De muziekopleiding wordt verzorgd door de ECI Cultuurfabriek Roermond. Dit instituut werkt met 

bevoegde docenten en rijks erkende diploma’s. De lessen worden individueel of in kleine werkbare 

groepjes gegeven. De locatie kan zijn in de ECI of in de wijkaccommodatie Herteheym, of voor de 

Opmaatleerlingen op (één van) beide basisscholen in Herten (OBS De Stapsteen en Hubertusschool). 

Er moet minimaal 1 uur achter elkaar muziekles ingepland kunnen worden om dit in de 

wijkaccommodatie mogelijk te maken. Uiteraard moet deze ruimte dan ook beschikbaar zijn. Dit gaat 

dan ook in overleg. Het cursusjaar start kort na de zomervakantie en eindigt een week voor de 

zomervakantie. De vakanties zijn gelijk aan de schoolvakanties. 

Opmaat 

In het algemeen kunnen kinderen starten met de Opmaat opleiding als zij in groep 4 zitten van de 

basisschool. Ze moeten namelijk kunnen lezen en schrijven. 

Deze cursus Opmaat laat de kinderen spelenderwijs kennis maken met de wereld van de muziek, 

onder andere met zang, ritmische spelletjes, het leren bespelen van de blokfluit, en het herkennen 

van verschillende soorten muziek en muziekinstrumenten.  

Na het eerste jaar Opmaat wordt overgegaan tot het leren bespelen van een muziekinstrument of 

concertslagwerk. Indien de keuze een fanfare instrument is zullen wij alle moeite doen om dit in te 

vullen. Alle overige instrumenten zult u zelf moeten aanschaffen. 

http://www.cecilia-herten.com/
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 Jeugdopleiding HeMeO kan in dat geval wel de muzieklessen verzorgen en het is ook mogelijk om 

nadien in het jeugdorkest mee te spelen. Welk instrument bespeeld gaat worden is mede afhankelijk 

van de aanleg, fysieke mogelijkheden, advies van de Opmaat docent en de dirigent van de fanfare. 

Uiteraard kan altijd van dit advies afgeweken worden. 

Cursusopbouw muziek opleiding 

Hieronder wordt de cursusopbouw weergegeven vanaf het eerste leerjaar op het gekozen 

instrument. Voor het A- en B-praktijkexamen kunnen vooraf deelcertificaten gehaald worden 

waardoor de inspanning voor het examen wat meer gespreid kan worden. 

Voor het behalen van een praktijkdiploma  A, B, C of D is het verplicht eerst het bijbehorende 

theorie-diploma te behalen. Theorie-examens worden voorafgegaan door 12 lessen van 1¼ uur. 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Toets-
/examenmoment* 

  certificaat A, 
module 1 of 2 

A certificaat B, 

module 1 of 2 

B C  D 

Duur praktijkexamen    25 min  30 min 40 min  40 min + 
openbare 
presentatie 

 

*    Op advies van  betreffende docent en na overleg met de contact persoon van de jeugdopleiding 

mag er eerder examen gedaan worden. 

6. Instroomgroep 
Begin 2014 hebben we een instroomgroep opgericht. Na het eerste jaar op een muziekinstrument 

worden betreffende leerlingen ondergebracht in een instroomgroep. Hierin wordt o.a. aandacht 

besteed aan het samenspel. Dit is dan ook de opstap naar het jeugdorkest HeMeO. Deze groep 

repeteert op de vrijdagavond  van 18.45 uur tot 20.00 uur in Herteheym. Wanneer de  dirigent vindt 

dat het jeugdlid genoeg muzikale kennis en ervaring heeft opgedaan mag hij/zij plaatsnemen in het 

jeugdorkest HeMeO.  

7. Jeugdorkest Musica HeMeO 
Jeugdorkest Musica HeMeO is het opleidingsorkest waarin de basis gelegd wordt voor de instroom 

naar de fanfare. Het jeugdorkest richt zich vooral, maar niet alleen, op muzikanten die nog niet in het 

fanfarekorps zitten en/of jonger dan 18 jaar zijn. Er wordt wekelijks gerepeteerd en er zijn meerdere 

optredens per jaar in Herten en omstreken. 

8. Slagwerkgroep 
De slagwerkgroep is in 2018 opgericht. Het aantal slagwerkleerlingen is de laatste jaren en nog flink 

toegenomen waar we uiteraard trots op zijn. Kijkende naar een doorstroom naar het jeugdorkest en 

mogelijk later naar de fanfare geeft dit een probleem daar we ze niet allemaal kunnen plaatsen. Dit 

heeft er toe geleid dat we in 2018 een slagwerkgroep hebben opgericht. 
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Destijds is deze groep gestart met 3 leden. Inmiddels zijn we uitgegroeid naar 11 leden. Ook hier 

wordt wekelijk gerepeteerd  op vrijdagavond van 17:30 tot 18:30 uur en zijn er meerdere optredens 

per jaar. 

9. Toetreding tot de fanfare 
Heb je je A-diploma behaald + 1 jaar ervaring opgedaan? Dan wordt het pas echt leuk, want dan mag 

je in de fanfare komen meespelen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel mogelijk, dit zal 

altijd in overleg gaan met de betreffende docent, dirigent, dirigent van het jeugdorkest en de 

ouder(s). 

10. Samen plezier hebben in muziek 
Een nieuwe vaardigheid leren is natuurlijk al super, maar het wordt nog leuker wanneer je ook nog 
nieuwe mensen leert kennen! Daarom vinden wij het ook heel belangrijk activiteiten te organiseren 
die het saamhorigheidsgevoel versterken. Een perfect voorbeeld is het jaarlijkse Jeugdkamp. Dit 
weekend wordt georganiseerd door een enthousiaste groep jonge leden van de fanfare (tussen 18 en 
25 jaar oud) en is voor de jeugdleden, maar ook voor de organisatie één van de hoogtepunten van 
het  jaar. Sinds vorig jaar organiseert deze groep ook het Jeugd-Ceciliafeest. 

11. Financiële bijdrage en contributie 
De muziekopleiding die door de ECI verzorgd wordt, wordt voor een deel gesubsidieerd door de 

gemeente Roermond. Hiervoor moet je wel lid zijn van een muziekvereniging. Jeugdopleiding 

HeMeO is geen eigen vereniging maar is gestart onder de vleugels van de fanfare. Hierdoor kunnen 

we de muzieklessen gereduceerd aanbieden. Het ander deel komt voor rekening van de cursist. Dit 

houdt wel in dat er contributie betaald moet worden. In dit geval dus aan de fanfare. Het 

subsidiebeleid is nu zodanig dat na het behalen van het B-diploma deze subsidie vervalt. Het lesgeld 

voor de cursist is hierdoor hoger. Een overzicht van de hoogte van de lesgelden en contributie treft u 

aan in de bijlage. 

12. Lesmateriaal, instrumenten en uniformen 
Bij tussentijds beëindigen van de opleiding wordt het volledige lesgeld en studieboek in rekening 

gebracht. Alleen stoppen binnen de eerste 6 weken betekent dat alleen de genoten lessen inclusief 

het studieboek in rekening gebracht worden. Blaas- en slagwerkinstrumenten voor de 

vervolgopleiding worden, mits dit een fanfare instrument is, beschikbaar gesteld, evenals de 

studieboeken. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn zal in gezamenlijk overleg naar 

een oplossing gezocht worden. Verder ontvangt elke muzikant een opvouwbare muziekstandaard. 
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13. Reparatie en onderhoud 
Het spreekt vanzelf dat instrument en toebehoren met zorg door de gebruiker behandeld en 

onderhouden moet worden. Groot onderhoud, herstel van defecten en haperingen mogen alleen via 

opleiding HeMeO uitgevoerd worden. Bij onzorgvuldig gebruik kan het zijn dat de reparatiekosten op 

het lid of diens ouders verhaald worden. De instrumenten zijn erg kwetsbaar en daarom dient het 

instrument steeds na gebruik opgeborgen te worden en vervoerd te worden in de daarvoor 

bestemde koffer of gig bag. Ook tijdens een tussentijdse pauze van een repetitie dient het 

instrument niet op de stoel of op de grond te liggen maar opgeborgen te worden in het koffer of gig 

bag.  

14. Communicatie 
Communicatie vindt in de meeste gevallen plaats via de mail. Mocht uw e-mailadres wijzigen is het 

dus van groot belang dat u dit ook bij de contactpersoon kenbaar maakt. Indien nodig  zal er 

telefonisch contact zijn of kan een afspraak gemaakt worden. Zijn er vragen, opmerkingen, 

problemen etc. neem contact op met de contactpersoon van de jeugdopleiding Fons Danvers, 

bereikbaar via e-mail  jeugdopleiding@ceciliaherten.nl. Voor het jeugdorkest HeMeO en de 

slagwerkgroep is er ook een WhatsApp groep waar laatste berichten over repetitie, concerten en 

activiteiten gedeeld wordt.  

15. Repetitietijden 
De repetitietijd van  de instroomgroep is op vrijdagavond  van 18.00 uur tot 18.30 uur. De 

repetitietijd van het jeugdorkest is op de vrijdagavond van 18.45 uur tot 20.00 uur. De slagwerkgroep 

repeteert eveneens op vrijdagavond van 17:30 tot 18:30 uur  Alle repetities vinden plaats in de 

wijkaccommodatie Herteheym, Putkamp 6a in Herten. 

16. Wat wordt van de leerling verwacht? 
We hopen dat de leerling veel plezier heeft in het uitoefenen van zijn/haar nieuwe hobby. We zullen 
er dan ook alles aan doen om een fijne en veilige sfeer te creëren. Maar we kunnen we dit niet 
zonder uw hulp. Om echt vooruitgang te boeken raden we aan de leerling te stimuleren om thuis ook 
te oefenen. Dagelijks minimaal 15 minuten is aan te raden. Ook gaan we ervan uit dat de in bruikleen 
gekregen spullen goed worden verzorgd en dat er voorzichtig mee wordt omgegaan.  
We streven ernaar dat aan repetities en vooral uitvoeringen zoveel als mogelijk wordt deelgenomen. 
Afmelden voor de repetities van het instroomgroep en het jeugdorkest kan bij de dirigent. 

17. Uw rol als ouder 
De fanfare wil graag de muziekopleiding en muzikale vorming voor iedereen toegankelijk houden. 

Om dit te realiseren zijn er jaarlijks diverse acties en activiteiten die geld opleveren voor de 

vereniging waarmee we de kosten kunnen dekken, voldoende instrumenten in goede conditie 

kunnen aanbieden en de contributie laag kunnen houden en. We kunnen dit echter niet alleen en 

hebben hier uw hulp en actieve deelname als ouder/voogd bij het ophalen van oud papier. Eén van 

de grootste inkomstenbron van de fanfare. U wordt, na overleg, ingedeeld in één van onze routes. 

  

mailto:jeugdopleiding@ceciliaherten.nl
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Bijlage Overzicht lesgeld en contributie 

 
Lesgelden: 

● Opmaat lessen € 65,- 

● Basisvorming: (lessen tot en met het B- diploma)  € 165,- 

● Specialisatie (lessen vanaf B-diploma tot en met het D-diploma)  € 175,- 

● Theorielessen A t/m D komen voor rekening van de fanfare. 

 

Deze bedragen worden per lesjaar vastgesteld. De hoogte van de subsidie die de gemeente verleend 

is tot en met het behalen van de B-diploma. Binnen 6 weken stoppen met de lessen betekent alleen 

de genoten lessen betalen. Nadien stoppen met de lessen betekent het hele lesgeld betalen. 

Facturatie geschiedt via de fanfare. 
 

Om gebruik te kunnen maken van de gereduceerde lesgelden dien je lid te zijn van een Roermondse 

muziekvereniging. De contributie bij onze fanfare, voor een jeugdlid, is € 45,-. Deze contributie wordt 

per kalenderjaar vast gesteld. Ook hier wordt een factuur voor gestuurd. 

 

Verder willen we u erop attenderen dat in geval er niet voldaan kan worden aan contributie-, 

lesgeld en/of andere vereniging gerelateerde financiële verplichtingen, u zich kunt wenden tot 

Stichting Leergeld Roermond (www.leergeld.nl).  

http://www.leergeld.nl/

