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ER ZIT MUZIEK
IN DE JEUGD
VAN HMC
Helmonds Muziek Corps
richt zich op de toekomst
Met de focus op het nieuwe HMC Jeugdfonds zijn wij in 2012 met Helmonds Muziek Corps
een nieuwe richting ingeslagen. HMC behoort tot de top van de Nederlandse muziekcorpsen
en dat willen we zo houden. Goed opgeleide muzikanten zijn daarvoor noodzakelijk en daar
willen wij graag in investeren. Onze leerlingen volgen hun opleiding bij het Kunstkwartier.
De opleiding wordt bekostigd door het Jeugdfonds en door de ouders van de leerlingen.
Leerlingen die de muzieklessen volgen, krijgen een leeninstrument, dat ook door het HMC
Jeugdfonds ter beschikking wordt gesteld en onderhouden. Naast de lessen nemen de
leerlingen, afhankelijk van hun leeftijd en hun muzikaal niveau, deel aan het Pieporkest, het
Opleidingsorkest of het JES (Jeugd Ensemble Slagwerk). Vanuit het Opleidingsorkest en JES
kunnen zij doorstromen naar ons Harmonieorkest of het Slagwerk Ensemble (SWE). Wij willen
de kwaliteit nog beter borgen om muzikaal talent te begeleiden en in te laten stromen in het
Harmonieorkest of het SWE. Continuïteit en kwaliteit zijn elementen die daaraan ten
grondslag liggen.

Word deelgenoot van muziek van de toekomst
De jeugd van tegenwoordig heeft specifieke wensen en behoeften. Met het Jeugdfonds willen wij
aan die wensen tegemoet komen. Bijvoorbeeld door muziek meer af te stemmen op de jongeren
en door ze in te zetten daar waar hun interesses liggen. Een moderne insteek bij de opleidingen
in de muziekkeuzes en hulp van digitale lespakketten. Daarnaast krijgen zij de kans om met eigen
docenten binnen het gebouw van HMC gezamenlijk muziek te maken in een van de orkesten, met
muziek die past bij hun belevingswereld. De ouders van deze leerlingen krijgen vanuit het
Jeugdfonds financiële ondersteuning om de les- en opleidingskosten laagdrempelig te houden.

Draag bij aan de jeugd,
draag bij aan de toekomst van HMC
De aanwas van jonge muzikanten versterkt het fundament van HMC. Zij zullen op een actieve
wijze naar buiten treden (concerten) en zij zullen via nieuwe communicatiemiddelen een bijdrage
gaan leveren aan de groei van onze vereniging. Maar zij, en wij, kunnen dat niet zonder
financiële ondersteuning van al diegenen die HMC een warm hart toedragen en voor wie zij nu en
in de toekomst prachtige muziek willen en kunnen maken. Wij vragen uw steun om onze jeugd,
en daarmee heel HMC, te laten musiceren en op te leiden voor de toekomst.

Wat krijgt u daarvoor terug?
Op de eerste plaats dank van onze jeugd en de gehele HMC-gemeenschap.
Voorts:
- 3x per jaar een Nieuwsbrief van het HMC Jeugdfonds waarin u op de hoogte wordt gehouden
van de activiteiten van HMC en ontwikkelingen van de HMC-jeugd.
- tevens stellen wij u op de hoogte van de komende gratis toegankelijk concerten en u wordt
daarvoor van harte uitgenodigd.
- u krijgt bij voorrang de kans om kaarten te bestellen van onze HMC-concerten waarvoor wij
een geringe bijdrage in de kosten vragen. Dit is met name het voorjaarsconcert onder de titel
"HMC ontmoet....?" met gastoptredens. Dit concert is (zoals het ED schreef) "een waardige
opvolger van het Grand Gala" dat wij van 1974 tot 2010 verzorgd hebben in Sporthal De Braak.
- u krijgt ook voorrang om kaarten te bestellen voor het najaarsconcert.
In het voorjaar heeft het concert een licht karakter en in het najaar heeft het concert een
zwaarder karakter. U kunt maximaal 4 kaarten vooraf bestellen.
- eenmaal per jaar vermelding van uw naam in de lijst van donateurs bij de voorjaarsnieuwbrief.

Uw bijdrage
In de loop van januari/februari ontvangt u een factuur met daarin het door u opgegeven
sponsorbedrag. Na ontvangst van uw sponsorbijdrage ontvangt u een uitnodiging om kaarten te
bestellen voor het voorjaarsconcert "HMC ontmoet....?". De jaarlijkse donateurbijdrage is
minimaal € 50,-- of elk ander door u te bepalen hoger bedrag. Bijgevoegd treft u de
aanmeldingskaart aan. Na invullen graag opsturen. U kunt zich ook aanmelden via de website.
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