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HaFaBra
HaFaBra
Kunst Rond de Venen is actief in de gemeente De Ronde Venen. Met onze activiteiten voor alle bewoners
geven we muziek, theater en dans een belangrijke plek in onze samenleving. Kunst verbindt en dat is
mooi om te zien.
In deze Nieuwsbrief geven we u een update van onze HafaBra-agenda en brengen we u op de hoogte
van de laatste nieuwsberichten.
Veel leesplezier!
De docenten van Kunst Rond de Venen

		www.facebook.nl/kunstronddevenen
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Raamleerplannen HaFaBra
Aanvulling raamleerplannen door het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst:
De interactieve digitale versies van de raamleerplannen blaasinstrumenten en slagwerk, waarvan de
bedoeling was dat ze in 2015 beschikbaar zouden zijn, heeft het LKCA nog niet kunnen realiseren.
Reden hiervoor is dat het aanzienlijk meer tijd heeft gekost alle voorbeelden en referenties te ontwikkelen en technisch te verwerken.
Alle voorbeelden en referenties zijn nu gereed en worden onderworpen aan een eindredactie.
De digitale versies worden op dit moment gereed gemaakt en in januari zullen zij voorzien worden van
hyperlinks die rechtstreeks linken naar de voorbeelden en referenties op de website van LKCA.
Zonder technische vertraging is in de loop van januari alles gereed en worden geüpdatete versies van de
digitale raamleerplannen toegezonden, aan diegenen die zich daarvoor hebben opgegeven.

Theoriecursus en examens HaFaBra
Kunst Rond de Venen organiseert deze examens wederom in samenwerking met de MNHU.
Cursus muziektheorie ter voorbereiding op het theorie-examen:
Deze cursus bestaat uit 10 lessen op woensdagavond.
Voor deze cursus is een werkboek A, B, C of D nodig.
Bij aanmelding graag aangeven of het boek voor je besteld moet worden.
Data: 			
2, 9, 16 en 23 maart, 6, 13 en 20 april, 11, 18 en 25 mei.
Reservedatum:
1 juni.
Locatie: 		
SKRDV, Wagenmaker 99, 3648 KV Wilnis.
Tijden: 		
Examen A 		
17.30-18.30 uur
			
Examen B 		
18.30-19.30 uur
			
Examen C/D 		
19.30-20.30 uur
			
Afhankelijk van het aantal C- en D leerlingen wordt deze tijd zo nodig aangepast.
Docent: 		
Jaap Delver
Theorie-examens: 8 juni Wagenmaker 99 te Wilnis, vanaf 19.00 uur.
NB: Het is mogelijk om je voor het theorie- examen op te geven zonder de theorielessen te hebben
gevolgd, je docent moet wel goed inschatten of je door zelfstudie genoeg van de gevraagde theorie
weet. Leerlingen die op hun theorie-examen net geen voldoende hebben gehaald, krijgen op hun praktijkexamen een mondelinge herkansing.
Kosten
theorielessen 		
theorie-examen
			
theorie-werkboek

€ 70,- (voor volwassenen komt daar 21% BTW bij)
€ 20,- (volwassenen: + 21% BTW);
(van dit bedrag wordt € 10,- door de MNHU geïnd)
€ 25,- (incl. 6% BTW)

Praktijkexamens:
			

De praktijkexamens worden afgenomen op zaterdag 18 juni, Wagenmaker 99 te
Wilnis. Tijden in overleg, worden op een later datum bekend gemaakt.

Kosten:		

Praktijkexamen € 25,- (volwassenen: + 21% BTW)

Docenten HaFaBra
De HaFaBra-docenten die bij KRDV lesgeven zijn:

Jaap Delver
Theorie

Judith Glasbeek
Dwarsfluit

Dick Hesselink
Koper

Leon van Mil
Saxofoon

Maarten Rongen
Slagwerk

Tarieven instrumentale lessen
Tarieven instrumentale lessen:
36 lesweken à 20 minuten individueel of (indien mogelijk) twee leerlingen samen 40 minuten € 552,-

Workshops op maat
Op aanvraag kunnen er workshops op maat geleverd worden. U kunt hiervoor contact opnemen met
Judith Glasbeek: judithglasbeek@hotmail.com. Workshopvoorbeelden zijn:
Stemmen
Per instrumentengroep wordt op een leuke en effectieve manier geleerd om goed
te stemmen en te intoneren aan de hand van o.a. te spelen orkestrepertoire.
Proefexamen praktijk
Toonladdertraining, voor- en naspelen, ritmeklappen, een extra oefening van de diverse onderdelen van
het praktijkexamen.

Festival Bombarie 23 t/ 26 juni
Festival Bombarie - 23 t/m 26 juni in de Jaarbeurs te Utrecht
Een nieuw nationaal festival voor alle makers boordevol
workshops, masterclasses, optredens en fun.
Blazers en drummers opgelet, want vrijdag 24 juni
staat geheel in het teken van blaasmuziek en drums.
Zet vrijdag 24 juni in je agenda voor Festival Bombarie.

Cultuurimpuls

Cultureel evenement ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de gemeente
Gemeente De Ronde Venen geeft een financiële impuls voor het organiseren en uitvoeren van een
gezamenlijk cultureel evenement ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de gemeente.
Alle opties staan nog open. De invulling kan variëren van muziek tot dans, van culinair tot historie. Ook
mogelijke locaties en thema’s komen aan de orde. Eén evenement, een week met activiteiten of evenementen verspreid over het jaar, alles is nog mogelijk. Waarbij de inbreng van de deelnemers de sleutel
zal vormen tot het succes. Cultuuraanbieders, cultuurliefhebbers en ondernemers die bij willen dragen
aan een gezamenlijk evenement voor de Rondeveense gemeenschap waren van harte welkom deel te
nemen aan de brainstorm Cultuurimpuls. Deze brainstorm leverde concrete uitkomsten op, waarmee
de betrokken deelnemers aan de slag kunnen om het gezamenlijke evenement in de loop van 2016 tot
uitvoering te brengen.
De brainstorm Cultuurimpuls vond plaats op donderdag 21 januari 2016 van 19.30 tot 21.30 uur in de
Broedplaats (voormalige Maria-oord) aan de Herenweg 63E in Vinkeveen en wordt geleid door Ron Vark,
één van de initiatiefnemers van de Broedplaats.
Op de gemeentelijke begroting 2016 is net als vorig jaar een eenmalige subsidie van € 20.000 beschikbaar voor nieuwe aansprekende kunst- en cultuurevenementen van samenwerkende kunst- en
cultuurorganisaties, nieuw beleid en noodzakelijke investeringen in het kunst- en cultuurveld.
Na onderzoek heeft de gemeente besloten dit bedrag niet over te hevelen naar een Lokaal Cultuurfonds
maar in te zetten voor een concrete impuls. Financiering wordt verder mogelijk gemaakt door het
bedrijfsleven, fondsen en particulieren.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Anne Goos, beleidsmedewerker
Kunst & Cultuur a.goos@derondevenen.nl en Margriet Veeneman, cultuurconsulent in DRV
m.veeneman@bibliotheekavv.nl

NK Jeugd 2016
Inschrijving voor NK Jeugd 2016 geopend
De inschrijftermijn voor de editie 2016 van het Nederlands Kampioenschap voor Jeugdkorpsen
is geopend. Dit NK zal plaatsvinden op zaterdag 4 juni 2016 op het sportpark aan de Irislaan te Vlissingen.
Deelname kan plaatsvinden aan de mars-, marsparade- en showwedstrijden.
Korpsen die een try-out wensen kunnen in exhibition deelnemen.
De Stichting NJF hoopt allen weer te mogen verwelkomen op dit grootse evenement.
Aanmelden kan via de link op de NJF website, www.nationaaljeugdfestival.nl/inschrijfformulier.php.

Vierdaagse Nijmegen
Oproep van Vierdaagse Nijmegen aan Nederlandse orkesten
“100 MEETS 100”
In 2016 is het honderd jaar geleden dat de Vierdaagse is ontstaan. Dit wordt groots gevierd en herdacht.
Elk jaar zijn er tal van Nederlandse orkesten die zich spontaan aanmelden om op de vrijdagmiddag de
intocht van dit grootste wandelevenement ter wereld op de Via Gladiola in Nijmegen muzikaal te
ondersteunen. De duizenden wandelaars zijn daar altijd erg blij mee, maar zeker ook de tienduizenden
mensen die langs de route staan.
Voor dit honderdjarig jubileum wil de organisatie iets unieks doen, nl. de intocht van de Vierdaagse
mede laten opluisteren door Nederlandse orkesten die net als de Vierdaagse in 2016 honderd jaar
bestaan. Daar zijn wel wat restricties aan verbonden
Zo moet uw vereniging een marcherend orkest zijn en u dient ook met een representatieve bezetting
aanwezig te zijn. Uiteraard moet u kunnen aantonen dat uw vereniging in 2016 haar 100 jarig jubileum
viert.
Mocht u met uw vereniging volgend jaar 100 jaar bestaan en u bent in de gelegenheid om: 1. op vrijdag
22 juli met een representatief orkest te verschijnen 2. ongeveer 4,5 km te marcheren en te musiceren?
Dan biedt de Vierdaagse Nijmegen u de gelegenheid om voor duizenden mensen op het parcours,
tienduizenden mensen langs de Via Gladiola en uiteraard voor de wereldpers uw muzikale klanken ten
gehore te brengen.
Spreekt dit u aan, neem dan contact op met de VIM (Vierdaagse, Intocht en Muziek). Schrijf in een mail
een reactie naar vim@vierdaagse.nl o.v.v. “100 MEETS 100”. Er wordt dan contact met u opgenomen.

LBM ondersteunt het Eurofestival 2016
Eurofestival 2016: zorg dat je erbij bent!
Op 16 en 17 april 2016 staat het prachtige podium van CC Don Bosco in Heel weer ter beschikking van
maximaal 25 jeugdorkesten. Elk orkest heeft uitdagingen nodig om gemotiveerd te blijven en zich te
ontwikkelen. Samen een prestatie neerzetten geeft ook nog eens veel voldoening. En dat geldt zeker
voor een optreden tijdens het Eurofestival.
Aan de samenstelling van het orkest zijn geen regels verbonden; iedereen kan dus meedoen.
Elk orkest ontvangt een schriftelijk verslag van een professionele jury.
Unieke ontmoetingen
Bovendien kunnen de jonge muzikanten meedoen aan drie workshops met
gerenommeerde muzikanten bij Muziekcentrale Adams. Dirigeren,
ademhaling of percussie; interactief leerzaam en leuk!
Het bezoek aan Heel kan nog worden uitgebreid met een gezamenlijke
feestavond en overnachting.
Met ondersteuning van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen is
het Eurofestival ieder jaar weer een waardevol weekend vol muziek en
verrassende ontmoetingen.
Kijk voor meer informatie, inschrijfmogelijkheden of een sfeerimpressie
van voorgaande jaren op www.euro-festival.nl

Meer muziek in de klas
De kiem van de fascinatie voor muziek ligt op school. Bij aansprekend muziekonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat kinderen muziek nodig hebben. Het bespelen van een instrument draagt
bij aan de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Het samenspelen verbindt,
versterkt sociale vaardigheden en, niet onbelangrijk, muziek draagt bij aan betere schoolprestaties.
Het belang van meer muziek in de klas wordt inmiddels breed erkend. Het is een belangrijke ambitie van
minister Bussemaker van OCW. Ze heeft ter stimulering een aantrekkelijke subsidieregeling voor scholen
beschikbaar gesteld en een Handreiking laten opstellen. In deze Handreiking staan concrete actiepunten om de doelstelling, structureel muziekonderwijs voor alle kinderen, te bereiken. Dit doen we onder
andere door het opleiden van vakdocenten, het stimuleren van samenwerking tussen scholen en andere
muziekinstituten en meer aandacht voor muziek in de media.
De Handreiking is het startschot voor een beweging met inmiddels een veelvoud aan partners en ambassadeurs. Die beweging noemen we ‘Méér Muziek in de Klas’. Hiermee wordt niet alleen de minister in
haar ambitie geholpen, maar ook schoolbestuurders, docenten, ouders en uiteindelijk de leerlingen.
De regeling Impuls Muziekonderwijs (Méér muziek in de klas) is bedoeld voor duurzame inbedding
van kwalitatief goed muziekonderwijs op basisscholen (of scholen voor speciaal onderwijs): zingen, het
bespelen van instrumenten, muziek luisteren, bewegen op muziek, enz. Het gaat hier letterlijk om ‘meer’,
dus nieuwe initiatieven of uitbreiding of verbetering van lopende activiteiten.
Scholen kunnen hierbij samenwerken met o.a. de lokale muziekschool en/of muziekvereniging(en).
Muziekverenigingen kunnen een bijdrage leveren aan het verzorgen van de binnenschoolse lessen en
zorgen dat hun buitenschoolse aanbod goed aansluit op wat de kinderen in de klas hebben geleerd.
De verenigingen kunnen niet zelf subsidie aanvragen in het kader van Impuls Muziekonderwijs, maar
kunnen hiervan wel degelijk profijt hebben, onder meer door opleiding en aanwas van jeugdige leden.
De KNMO adviseert verenigingen daarom zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een of
meerdere school/scholen in de omgeving om samenwerking te bewerkstelligen.
http://meermuziekindeklas.nl/

KRDV werkt samen met de Antoniusschool
Docenten van Kunst Rond de Venen werken samen met de Antoniusschool
in het project “ De muzikale school ”
De St. Antoniusschool in De Hoef begint als vroege starter met de regeling Muziekimpuls.
Gedurende het project krijgen alle leerlingen van groep 1-8 muziekles op school.
Docenten van Kunst Rond de Venen (Leslie van der Lek, Dick Hesselink, Peter van Marle en Judith Glasbeek) werken hierbij samen met de leerkrachten van de school.
De groepen 1/2 en 3/4 gaan liedjes voorbereiden met hun eigen leerkrachten. Op de hele school wordt
er al gezongen op basis van de methode 123zing. Vanuit die methode ontwikkelt Allerd van den Bremen
leerorkest-achtig-materiaal voor allerlei instrumenten. Dit materiaal wordt gebruikt voor instrumentale
inbreng van groep 5 t/m 8. Zij worden opgedeeld in 4 kleine groepjes en vormen een echt muziekorkest.
Ze krijgen daarbij les van de docenten van Kunst Rond de Venen.
Ieder groepje krijgt een eigen instrument: Keyboard, gitaar, dwarsfluit en trompet/trombone. Op een
leerorkest-achtige manier leren de kinderen zeer basale vaardigheden en een paar liedjes in 2 lessen. Tijdens de 3e repetitie gaan ze samenspelen. Daarna volgt de generale repetitie en het concert. Tijdens dat
concert spelen de docenten van KRDV ook als professioneel musicus mee. Het orkest wordt gedirigeerd
door Allerd van den Bremen.
Datum en tijd optreden:
Locatie: 			
				

woensdag 29 juni 2016 van 18.30 -21.00 uur.
St. Antoniusschool, Oostzijde 33 in De Hoef
Iedereen is van harte welkom!

WAK Play-in
WAK Play-in door de drie Aalsmeerse muziekverenigingen
In de week van 28 mei t/m 5 juni wordt de week van de amateurkunst (WAK)
georganiseerd. Het is een landelijk project waarin iedereen in Nederland, die in zijn vrije
tijd kunst beoefent, dit tijdens deze week kan laten horen en zien.
Dit jaar wordt het weer georganiseerd op initiatief van het Cultuurpunt Aalsmeer.
Als opening van deze WAK-week organiseren de drie Aalsmeerse muziekverenigingen
Flora, Aalsmeers Harmonie en Sursum Corda een Play-in op zaterdag 28 mei. Evenals
vorig jaar staat het orkest onder leiding van Ria Kornet.
Wij zoeken enthousiaste mensen, met minimaal A-diploma en/of 3 of meer jaar
orkestervaring / muziekles, die willen deelnemen aan de Play-in. U kunt zich opgeven
door het inschrijfformulier in te leveren bij één van de organiserende
muziekverenigingen of door een mail te sturen naar wakplayin@gmail.com.
De inschrijvingtermijn sluit op 30 april.
Indeling van de dag: vanaf 9.30 uur is de ontvangst met een kopje koffie of thee en de
repetities beginnen om 10:00 uur. De repetities vinden plaats in het gebouw van
muziekvereniging Flora aan de Wim Kandreef 1 in Kudelstaart. Om 16.00 uur is er een
concert in/bij het Gemeentehuis in Aalsmeer.
De inschrijving wordt definitief nadat € 12,50 overgemaakt is op IBAN-rekeningnummer
NL13 RABO 0300 1001 67 t.n.v. Aalsmeers Harmonie onder vermelding van:
WAK Play-in 2016. Voor overige vragen kunt u ons bereiken door een mail te sturen naar
wakplayin@gmail.com.

Nieuw reglement SMP
Nieuw reglement SMP per 2016
De doelgroepcommissie SMP (Show, Mars, Percussie) van de KNMO heeft besloten om per 2016 het
repertorium af te schaffen. Dit betekent dat het verplichte repertoire voor de SMP-concoursen en -wedstrijden voor korpsen komt te vervallen en dat dientengevolge de betreffende reglementen worden
aangepast. Daarnaast is de doelgroep van mening dat het reglement moet worden ingericht op basis
van waardering en niet meer op basis van sanctie.
Het streven is om het reglement nog dit kalenderjaar af te ronden. Zodra het reglement definitief
beschikbaar is zal dit worden gepubliceerd op de website van de KNMO.

Buma-Stemra
Veelgestelde vragen over Buma – Stemra
Deel 1: Grafisch reproductierecht
Veel vragen van verenigingen over het kopiëren van bladmuziek. Daarom attenderen we graag op deze
publicatie op de website van Buma-Stemra:
http://www.bumastemra.nl/faq/grafisch-reproductierecht/
Zodra er meer bekend is over één nieuwe regeling per 2016 voor het kopiëren/vereenvoudigen en openbaar maken van liedteksten en/of muzieknotities/ bladmuziek, zal de KNMO dit meedelen via de website
en deze nieuwsbrief.

Contactpersoon HaFaBra
Contactpersoon HaFaBra Stichting Kunst Rond de Venen
Judith Glasbeek - judithglasbeek@hotmail.com

Redactie:
Judith Glasbeek
Opmaak:
Karin Dieters

Berichten over de eigen
vereniging en/of activiteiten
laten plaatsen
in de nieuwsbrief?
Mail dan naar:
admin@kunstronddevenen.nl
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