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HaFaBra
HaFaBra
Stichting Kunst Rond de Venen is actief in de gemeente De Ronde Venen. Onze organisatie begint steeds
meer vorm te krijgen. 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

Agenda

Nieuws

En verder

Maart
April
Mei
Juni

Theorie en praktijk
Docenten HaFaBra
Tarieven
Workshops op maat
Maarten Rongen

Taptoe Mijdrecht
Open Podium
Samenspeelavond
NK Solisten Slagwerk
Muziek en hersenen

www.kunstronddevenen.nl

Agenda 2015
Woe 4 maart		
Start cursus muziektheorie			
				
Woensdag 4 maart start de cursus muziektheorie.
				
Een cursus van 10 lessen over alles wat je in je bladmuziek 		
				tegenkomt en meer.
				
Zon 26 april		

Open Podium

Zat 23 mei			

Samenspeelavond bij Viribus Unitis

Zat 6 juni 			

30e taptoe Mijdrecht

Woe 10 juni		

Theorie-examens HAFABRA

Zat 27 juni			

Praktijkexamens HAFABRA

Zat 27 juni			

De Nederlandse Kampioenschappen Solisten Slagwerk

Theorie en praktijk HaFaBra
Wagenmaker 99 regionale plek voor theorie- en praktijkexamens
In juni 2015 zullen er in ons gebouw aan de Wagenmaker 99 in Wilnis regionale theorie- en
praktijkexamens afgenomen worden.
In overleg met de MNHU (Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht) is Wilnis aangewezen als één
van de drie plekken (naast Ursem en Rhenen) waar examens gehouden gaan worden. We zijn heel blij
dat we voor onze leerlingen en de examenkandidaten die niet bij ons les hebben, maar wel in onze regio
wonen deze functie kunnen vervullen.
Het theorie-examen (zie hieronder) vindt plaats op woensdag 10 juni om 19.00 uur
en de praktijkexamens (voor leerlingen van muziekverenigingen) op zaterdag 27 juni.

Cursus muziektheorie
Cursus muziektheorie start 4 maart 2015
Woensdag 4 maart start de cursus muziektheorie. Een cursus van 10 lessen over alles wat je in je
bladmuziek tegenkomt en meer. Bedoeld voor iedereen die meer wil weten over toonladders, dynamiek,
maatsoorten, intervallen en toonsoorten en speciaal voor leerlingen die op een harmonie, fanfare of
brassband zitten. Op de wekelijkse instrumentale les kom je er vaak niet aan toe en dit is dé manier
om je kennis bij te spijkeren. Er wordt lesgegeven op 4 niveau’s, van A tot en met D.
Lesdagen:
		
		
		

4, 11, 18 en 25 maart
1, 15 en 22 april
13, 20 en 27 mei
Reservedatum: 3 juni

Tijden:
		
		

Niveau A
Niveau B
Niveau C/D

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen op woensdag 10 juni om 19.00 uur.

Plaats: 		
Prijs: 		
		
		
Docent:
Info:		
		

Wagenmaker 99, 3648 KV Wilnis
Theorielessen € 70,- (voor volwassenen komt daar 21% BTW bij)
Theorie-examen € 20,- (idem)
Theorieboek € 25,Jaap Delver
Voor meer inlichtingen of opgave (na overleg met je docent)
mail naar jaapdelver@xs4all.nl

17.30-18.30 uur
18.30-19.30 uur
in onderling overleg

Docenten HaFaBra
De HaFaBra docenten die bij SKRV lesgeven zijn:

Jaap Delver
Theorie

Judith Glasbeek
Dwarsfluit

Dick Hesselink
Koper

Leon van Mil
Saxofoon

Maarten Rongen
Slagwerk

Tarieven instrumentale lessen
Tarieven instrumentale lessen ingaande per augustus 2015:
36 lesweken à 20 minuten individueel of twee leerlingen samen 40 minuten (indien mogelijk) € 552,-

Workshops op maat
Op aanvraag kunnen er workshops op maat geleverd worden. Zoals bijvoorbeeld:
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.

Maarten Rongen
Maarten Rongen is niet alleen slagwerkdocent en jurylid
maar hij componeert ook. Hij heeft werken voor
heel diverse slagwerkbezettingen op zijn naam staan.
Duetten, trio’s, voor drums , kleine trom, samba’s,
Japanse stijl…en nog veel meer!
De bladmuziek is te verkrijgen bij uitgeverij Dutch Music Partners
www.dmpnet.nl

Open podium
Op zondag 26 april a.s. kun je alvast een stuk laten horen en zien dat je voor het praktijkexamen gaat
spelen! Het is een goede oefening voor je examen en het wordt een gezellige middag met optredens
van de afdelingen theater, dans en muziek.
Locatie: Wagenmaker 99, Wilnis
Lokaal: theaterzaal
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: vrij
Generale: vanaf 13.00 uur.
Opgeven bij: admin@kunstronddevenen.nl onder vermelding van ‘Open Podium’.

Samenspeelavond
Samenspeelavond bij Viribus Unitis
Op zaterdag 23 mei zullen de slagwerkleerlingen Steijn, Kevin, Gijs en Mark van Viribus Unitis - die bij
Maarten Rongen les volgen - deelnemen aan de samenspeelavond van de vereniging.
Speciaal hiervoor heeft Maarten 2 duetten geschreven, waarbij de leerlingen zowel drums als bongo’s of
conga’s bespelen. Een hele leuke uitdaging voor de leerlingen dus.

NK solisten slagwerk
De Nederlandse Kampioenschappen Solisten Slagwerk in Heel
Maarten Rongen jureert deelnemers die zich hebben gekwalificeerd voor deze landelijke
kampioenswedstrijd. Zij hebben eerder tijdens de regionale solistenconcoursen van de bond een
puntentotaal behaald van 85 of meer (van de 100) binnen hun divisie.
Er bestaan zes divisies: jeugddivisie, 5e divisie, 4e divisie, 3e divisie, 2e divisie en 1e divisie.
In de jeugddivisie kunnen uitsluitend solisten en ensembles deelnemen waarvan alle leden tijdens de
concoursdag de leeftijd van 13 jaar nog niet bereikt hebben.
Op zo’n landelijk kampioenschap wordt er beoordeeld door 4 juryleden die gesplist zijn in 2 juryteams
die elk hun eigen divisies krijgen toebedeeld en om en om een optreden beoordelen.
Vorig jaar deden er maar liefst 102 deelnemers mee!

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

30e Taptoe Mijdrecht
VIOS organiseert elk jaar in juni een hoogstaande taptoe op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Dweilorkest
DORST zorgt voor een sfeervol voorprogramma. Na de straatparade door Mijdrecht treden in het
hoofdprogramma naast de Show- & Marchingband VIOS en de VIOS wedstrijd-twirlsters nog 4 of 5
bekende of minder bekende showbands op.
Tijd: middag, vanaf 13.15 uur optocht.
Vanaf 14.00 uur plein voor gemeentehuis.
Alle informatie is te vinden op: www.vios-mijdrecht.nl

Muziek en hersenen
Muziek en hersenen
Je hoort of leest wel eens dat actief bezig zijn met muziek
een mens slimmer maakt. Maar is dat ook zo en waardoor
komt dat dan? Op internet is een interessant college van
prof. Erik Scherder te vinden waarin hij op een begrijpelijke
manier uitlegt wat er in je hersenen gebeurt als je naar
muziek luistert of er les in hebt.
En dan kan de conclusie alleen maar zijn: blijf actief met muziek!
Dit is de link naar zijn college:
http://www.universiteitvannederland.nl/college/college-2/
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Heb je ook een berichtje
voor in de nieuwsbrief?
Stuur je berichtje dan
voor 1 mei 2015
naar:
admin@kunstronddevenen.nl
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