
Muzieklessen voor leerlingen van 18 jaar en ouder 
Voor volwassenen die muzieklessen willen volgen bij Harmonie Voorschoten 
gelden de volgende jaartarieven: 
 

 Lidmaatschap contributie € 195,60 
 36 instrumentale muzieklessen 20 min lesgeld - 350,00 
 18 instrumentale muzieklessen 20 min lesgeld - 175,00 
 Individuele lessen instrument - 30,00 
  theorieles - 25,00 
  examengeld - 25,00 

Theorielessen en examinering 
De theoriecursus bestaat uit zes lessen van een uur en wordt één a twee 
keer per jaar georganiseerd. De lessen worden gegeven aan een groep van 
ongeveer 6 tot 8 deelnemers. De cursus wordt afgesloten met een examen 
en na ongeveer 2 ½ jaar kan een leerling  eveneens het A-examen afleggen.   

Opstaporkest 
Voor de beginners is er allereerst het opstaporkest. Dit orkest repeteert 
eens in de drie weken op maandagavond en wordt geformeerd als daar  
genoeg gegadigden voor zijn. Het belangrijkste doel is het leren samen-
spelen met anderen. 

Leerlingenorkest 
Na ruim een jaar les kan een leerling op voordracht van de docent deel-
nemen aan de repetities van het leerlingenorkest. Dit orkest repeteert elke 
vrijdagavond van 19:00 tot 19:45 uur. Het belangrijkste doel is eveneens het 
leren samenspelen met andere muzikanten en het opdoen van orkest-
ervaring. Ook het optreden voor publiek hoort daarbij.  

Grote orkest 
Het grootste en belangrijkste onderdeel van de vereniging is het grote  
orkest. Dit orkest repeteert elke vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 uur. 
Leerlingen kunnen bij gebleken geschiktheid (getoetst door docent en  
dirigent) deelnemen aan de repetities van het grote orkest. In de regel geldt 
een minimumleeftijd van 12 jaar.  
 

Voor meer informatie en aanmelden verwijzen wij u naar onze website: 

www.harmonievoorschoten.nl 

 



Het plezier en de kwaliteit van het muziek maken zijn voor een groot deel 
afhankelijk van het niveau waarop muzikanten hun instrument beheersen. 
Een goede opleiding, waarbij de speeltechniek een belangrijke rol speelt, 
bevordert de beheersing van het instrument en de ontwikkeling van een 
goed gehoor. Harmonie Voorschoten besteedt daarom veel aandacht aan  
de opleiding van muzikanten. Voor zowel beginnende als gevorderde  
muzikanten biedt de vereniging een stimulerende omgeving. 
Het uiteindelijke doel van de opleiding is meespelen in één van de orkesten 
én deelnemen aan de muzikale activiteiten van de vereniging.  
Een stimulerend vooruitzicht! Want wat is er leuker dan studeren met een 
publiek optreden in het verschiet?   

Raamleerplan 
Voor de opleiding van onze aspirant amateurmuzikanten worden de eisen 
aangehouden, die in het raamleerplan van het Landelijk Kennisinstituut  
Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) worden gesteld. In het opleidings-
plan wordt beschreven hoe de opleiding geregeld is, welke specifieke doelstel-
lingen de docenten moeten nastreven en welk niveau een leerling moet 
hebben voordat hij /zij mee mag spelen in een van de orkesten. Onze docen-
ten zijn afgestudeerd aan het conservatorium of in de eindfase van hun studie 
en geven inhoud aan bovenvermelde doelstelling. De opleidingscoördinator 
onderhoudt, namens de vereniging, contact met zowel leerlingen, ouders en 
docenten. De kwaliteit van onze muziekopleiding is daarmee voldoende  
gewaarborgd. 
 

Muzieklessen voor leerlingen tot 18 jaar 
Voor leerlingen tot 18 jaar wordt de eerste fase (A) van het opleidingsplan in 
kortere periode ingedeeld. De leerling wordt aspirant-lid en betaalt tijdens 
deze zgn. A fase een gereduceerd bedrag aan contributie. De muzieklessen  
zullen wekelijks in groepsverband worden gegeven van twee leerlingen per 
half uur. Na elke periode kunnen leerlingen dan wel hun ouders besluiten 
om te stoppen of om door te gaan met muzieklessen. Bovendien kunnen de 
groepjes naar niveau opnieuw worden ingedeeld. 

Opleiding 

Doel Fase A:  (leerlingen tot 18 jaar) 
A-1 Periode I contributie € 45,00  
 18 instrumentale muzieklessen 30 min  lesgeld - 125,00  
 in groepsverband van 2 leerlingen huur instrument - 15,00  
 
A-2 Periode II contributie € 45,00  
 18 instrumentale muzieklessen 30 min  lesgeld - 125,00  
 in groepsverband van 2 leerlingen huur instrument - 15,00 
 Deelname repetities opstaporkest  (bij les 10 in het lesboek I) 
 
A-3 Periode III contributie € 110,00 
 36 instrumentale muzieklessen 30 min lesgeld - 250,00 
 in groepsverband van 2 leerlingen huur instrument - 30,00 
 Deelname repetities leerlingenorkest (bij les 15 in het lesboek II) 
 
A-4 Periode IV contributie € 65,00  
 18 instrumentale muzieklessen 30 min lesgeld - 125,00  
 in groepsverband van 2 leerlingen huur instrument - 15,00 
 Deelname muziekexamen A theorieles - 25,00  
  examengeld - 25,00  

Fase B: 
Na het behalen van het A-diploma wordt van de leerlingen verwacht dat zij 
muzieklessen blijven volgen en vervolgens eveneens het B-niveau bereiken, 
zodat meespelen in het grote orkest op een bevredigende, muzikaal verant-
woorde en bewuste wijze kan geschieden. 
 

In deze fase worden alleen nog individuele muzieklessen gegeven tegen de 
volgende jaartarieven: 
 

 Lidmaatschap tot 18 jaar contributie € 146,40  
 36 instrumentale muzieklessen 20 min lesgeld - 350,00 
 18 instrumentale muzieklessen 20 min lesgeld - 175,00 
 Individuele lessen huur instrument - 30,00 
  theorieles - 25,00 
  examengeld - 25,00 

Fase C en D:  
Na het behalen van het B-diloma kan gekozen worden om zowel het C– als 
het D-diploma te halen Voor deze fasen gelden dezelfde tarieven als voor de 
B-fase. 


