
Vind jij muziek maken ook zo leuk? 
Wil je ook leren spelen op een trompet, een fl uit of 
wil je toch liever trommelen? Dan hebben wij precies 
wat jij zoekt! Muziek maken kun je in één van onze 
jeugdgroepen: het opleidingsorkest of bij de jeugd-
slagwerkgroep. 

Speciaal voor jullie jongens en meisjes (vanaf groep 4), 
starten wij een cursus Algemene Muzikale Vorming. 
Tijdens deze introducti ecursus hoor je bij onze club en 
kun je al een beetje wennen aan het samen spelen. 
Op een blokfl uit leer je van een leuke muziekleraar 
alles over noten, ritme en muziekinstrumenten. De 
cursus begint 6 januari 2020 en duurt tot eind juni 2020.

En daarna? 
Na je AMV-diploma ga je verder en mag je kiezen 
welk instrument je wilt gaan spelen. Je start je oplei-
ding tot muzikant, want dat word je niet zomaar...
Daarvoor krijg je een opleiding bij de muziekschool.  
Ook deze opleiding wordt door de harmonie verzorgd. 

Het eerste diploma waar je naar toewerkt is het 
A-diploma en je kunt doorgaan tot een D-diploma. 
Tegen die ti jd ben je dan wel een hele goede muzikant!

Start in januari 2020
De AMV-lessen starten op maandag 6 januari en 
worden gegeven door Els Meulendijks-Verdonschot.  
De lessen zijn wekelijks, uitgezonderd de schoolvakan-
ti es. Het aantal plaatsen is beperkt; geef je daarom 
op vóór zondag 29 december 2019. De lessen zijn op 
maandag vroeg in de avond, de exacte ti jd hoor je nog.

Het lidmaatschap van de harmonie is ti jdens de 
introducti ecursus grati s. De kosten voor de cursus 
bedragen € 55,00. 

Opgeven
Je kunt je opgeven door een app te sturen naar Sonya 
van Bussel (06-18647100) of een mail te sturen naar 
opleidingen@harmonieasten.nl. Geef daarin het 
volgende aan: naam, adres, telefoonnummer(s), 
geboortedatum, e-mailadres en de naam en groep van 
de school.
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Scholenproject
In het voorjaar van 2019 heeft  Harmonie St. Cecilia 
een lespakket beschikbaar gesteld aan alle Astense 
basisscholen, onder de naam “Muziek in de klas”. De 
docenten hadden hiermee een compleet lesprogramma 
tot hun beschikking, compleet met videomateriaal en 
oefeningen, om kinderen kennis te laten maken met 
muziek. Deelnemende klassen sloten het project af 
met het maken van een gezamenlijk werkstuk. Alle 
werkstukken werden tentoongesteld in Astense 
winkeletalages. Bovendien werden álle basisschool- 
kinderen op maandag 3 juni getrakteerd op een 
feestelijke muzikale eindvoorstelling. 

Benieuwd naar een optreden van de harmonie? 
En dan vooral de jeugdleden? Kom dan op zondag 
22 december kijken en luisteren in de kerk in Asten. 
We geven daar een grati s concert, met het A-, B- en 
C-orkest van de harmonie. Het begint om 14 uur.

In 2019 bestaat Harmonie St. Cecilia al 125 jaar! We hebben dit jaar ons jubileum gevierd met veel 

concerten en acti viteiten. Alle scholen van Asten zijn bijvoorbeeld bij ons op bezoek geweest in 

De Klepel, voor de feestelijke afsluiti ng van het scholenproject. We hebben toen ook met héél veel 

kinderen tegelijk muziek gemaakt. En iedereen kreeg een “ei”, weet je nog? Met z’n allen schudden 

met dat ei maakte toch een herrie! Misschien heb je toen wel ontdekt hoe leuk samen muziek maken is.
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