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Een goede start

Deze nieuwsbrief is
speciaal bedoeld
voor:

Alle orkesten en leerlingen van HMC zijn alweer een aantal weken onderweg in het nieuwe
muziekseizoen. Het opleidingsorkest had op 1 september haar eerste optreden al op het
evenement Spring Art Kids. Dit was de laatste keer dat het OO onder leiding stond van
Marianke Hobé. Tijdens de serenadedag heeft HMC afscheid genomen van deze
enthousiaste dirigente.
Inmiddels heeft Judith de Vrees het dirigeerstokje (tijdelijk) overgenomen en zijn er volop
plannen voor de komende maanden. In deze Tussen de Maatjes lees je daar alles over!

• Pieporkest
• Jeugd Ensemble
Slagwerk
• Opleidingsorkest

JES op concours

• Leerlingen

Een (verlaat) verslag, geschreven door
Stan Gommans

• Ouders
• Leden

Inhoud:
JES op concours
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After-repetitie-party
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Op Zondag 22 April was het dan zover.
We gingen met JES deelnemen aan een
slagwerkconcours in Asten. Er waren nog
drie andere groepen, namelijk st. Cecilia
uit Asten, Jong Nederland uit Asten en de
Vooruitgang uit Stiphout.
We vertrokken met een paar auto's vanaf
het TOV, we moesten een paar
slagwerkinstrumenten zelf meenemen
naar Asten.

Peter van Hout,
instrumentenbeheer
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Agenda
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Blokfluitlessen
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Activiteiten komende
maanden
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Sandra Broers,
contactpersoon voor
leerlingen

3

Het eerste deel bestond uit een
drumworkshop die we in groepjes gingen
oefenen. Tijdens het tweede deel
oefenden we allemaal samen.
In de pauze was er tijd voor een broodje
knakworst.
Na de pauze was het concert. Elke groep
bracht zijn eigen programma, wat al
tijdens eerdere repetities was
ingestudeerd. Als hoogtepunt van de
middag gingen alle slagwerkgroepen
samen het stuk uitvoeren wat op de
workshop geleerd werd. Het was een
oorverdovend, maar prachtig geweld.

Na de repetitie….
Op donderdag 20 september heeft de
jaarlijkse ouderavond plaatsgevonden. De
commissie Opleidingen gaf informatie over
het reilen en zeilen binnen HMC maar wilde
ook graag de bevindingen van ouders horen.
Een opmerking die door meerdere ouders
werd bevestigd, was dat er een stukje sociaal
contact werd gemist, het verenigingsgevoel.
Om daar iets aan te doen, willen we voortaan
na afloop van de eerste repetitie van de
maand een soort ‘afterparty’ houden; na de
repetitie gezellig nog even blijven kletsen en
iets drinken met elkaar.
Dat geldt voor zowel het Opleidingsorkest als
voor JES. Op 1 november zal dat voor het
eerst zijn bij het OO, op 7 november voor
JES!

Het concert werd bezocht door vele
ouders, en zelfs onze nieuwe voorzitter,
Maarten Toll was even aanwezig bij de
uitvoering. Al met al een hele leuke dag,
met onze kundige Ruben in een juryrol en
JES zoals altijd, begeleid door Robert en
Rob.
Dank voor de leuke dag, Stan
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2 en
opleidingsorkesten
Voor vragen en opmerkingen
kun je altijd terecht bij de
commissie opleidingen en
opleidingsorkesten. De voorzitter
is Wido Bijlmakers, tel. 55 85 61.
Vragen over je instrument?
Peter van Hout 51 23 34.

Peter van Hout, instrumentenbeheerder
Ik ben Peter van Hout en zorg bij HMC voor de instrumenten. Dat betekent dat ik
voor jou als (nieuw) lid bij HMC ga zorgen voor een passend instrument. Ook zorg ik
voor het onderhoud en reparaties aan instrumenten. Als je zelf zorgt dat het
instrument op tijd schoon en droog gemaakt wordt en je gaat er voorzichtig mee om,
is reparatie vaak niet nodig. Mocht er toch wat aan kapot gaan dan zorg ik dat het
gemaakt wordt.
Bij sommige instrumenten zit op het mondstuk een riet. Deze rieten zijn gevoelig en
verslijten regelmatig en moeten dan vervangen worden. Hieronder zie je van wie je
een nieuw riet krijgt:
 Klarinettisten krijgen dit op de les van hun docent en als ze geen les meer
hebben dan krijgen ze die van Sandra Broers.
 Saxofoonrieten worden verstrekt door Ceciel Verlijsdonk.
 Hoborieten worden verstrekt door de docent op de les.
 Fagotrieten worden verstrekt door de docent op de les. Leerlingen betalen
haar de rieten en krijgen van haar een bonnetje. Indien gewenst kan leerling
die bonnetjes declareren mij (Peter van Hout).
Ben je dan zover dat je mee mag lopen als we uitrukken dan heb je misschien een
Marsboekje (voor je bladmuziek) nodig en een harpje om je muziek op te zetten. Dit
krijg je van mij. Voor een gewone lessenaar moet je zelf zorgen, die wordt niet door
HMC verstrekt.
Wil je het HMC-instrument ook ergens anders gebruiken, dan moet je daarvoor een
schriftelijke aanvraag indienen met de reden. Dit bespreken we dan en ik laat je
weten of het mag.
Je kunt me bijna elke dinsdag vinden in het HMC-gebouw op
de bovenste verdieping in het allerlaatste kamertje (rechts).
Mailen (petervanhout@hetnet.nl) of bellen (0653588975) kan
ook. Heb je misschien zomaar een vraag of een probleem,
kom dan even bij me dan kijken we samen of we het op
kunnen lossen.
Veel plezier met je instrument.

Vragen over de opleiding?
Sandra Broers 51 33 20.

Kijk ook eens op
onze website:
www.helmondsmuziekcorps.nl

Agenda
woensdag 31 oktober

HO, SWE, Ereraad: afscheid burgemeester Jacobs

Donderdag 1 november

Eerste after-repetitie-party Opleidingsorkest

vrijdag 2 november

HO, SWE, Ereraad: installatie burgemeester Blanksma

Zondag 4 november

SWE concert

Maandag 5 november

Voorspeelavond ‘hout’, 19.00 uur, Scala

Woensdag 7 november

After-repetitie-party JES

zaterdag 10 november

HO: concert in Lambertuskerk

zondag 18 november

SWE op concours

Woensdag 28 november Voorspeelavond ‘slagwerk en koper’, 19.00 uur, Scala
Zondag 9 december

OO: Dickensnight Brandevoort, ‘s middags

Zondag 23 december

OO en JES: Kerstconcert, ‘s morgens
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Blokfluiten

Actief in het najaar

Speciaal voor kinderen van groep 4
en 5 start HMC na de herfstvakantie
met blokfluitlessen. Tijdens deze
lessen maken de leerlingen kennis
met de basis van het muziek maken.
Op speelse manier wordt het
notenschrift aangeleerd. Daarnaast
wordt er kennis gemaakt met andere
instrumenten van een harmonie. De
cursus wordt afgesloten met een klein
optreden en de uitreiking van een
getuigschrift.

Zoals je in de agenda kunt zien, staan er heel
wat leuke activiteiten met HMC op het
programma de komende maanden. Ook al
speel je zelf misschien nog niet in het HO of bij
het SWE, het is zeker de moeite waard om
eens te gaan luisteren bij hun concerten.

De blokfluitlessen worden gegeven
op dinsdag van 18.00 tot 18.30 uur in
het HMC-gebouw. De kosten
bedragen € 150,00 inclusief gebruik
van een blokfluit en lesmateriaal.
Voor meer informatie hierover kunt u
contact opnemen met Sandra Broers.

Net als vorig jaar, zal het Opleidingsorkest weer
meewerken aan Dickensnight Brandevoort. Een
koud maar heel leuk evenement waar het OO
haar kerstrepertoire kan laten horen.
Dat is dan een mooie opmaat voor het
kerstconcert op zondag 23 december, samen
met JES. Een nieuw initiatief waar we natuurlijk
veel van verwachten.

Er staan ook twee voorspeelavonden op de
agenda. Beide vinden plaats in de Scala-zaal
van Traverse. Het zou mooi zijn als alle
leerlingen van HMC zich op een van die
avonden laten horen!

Sandra Broers, contactpersoon voor leerlingen
Sandra Broers is namens de commissie Opleidingen binnen
HMC de contactpersoon voor alle leerlingen. Als je vragen hebt
over je lessen bij het Kunstkwartier dan kun je die het beste aan
Sandra stellen. Je kunt haar bellen (0492-513320) of mailen:
s.broers37@hotmail.com
We gaan ervan uit dat je elke week op je les verschijnt. Als je
een keertje niet kunt, moet je je afmelden. Dat doe je bij het
Kunstkwartier (0492-542445) of bij je docent.
Hieronder zie je het overzicht van de tarieven voor dit schooljaar. Dat is het lidmaatschap
HMC inclusief deelname aan een van de opleidingsorkesten en het lesgeld voor het
Kunstkwartier..

Tarieven Muziek 2012 – 2013
Prijzen per leerling

Jeugd

Volwassenen

Hafa tarief

Hafa tarief

Duoles

30 min.

€ 319

€ 507

Trioles

45 min.

€ 319

€ 507

Individueel

20 min.

€ 342

€ 674

25 min.

€ 394

30 min.

€ 469

40 min.

€ 469

Talentenstroom
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