Instrumentale lessen bij
Harmonie en Drumband
St. Caecilia Volkel
voorwaarden
prijslijst

Alvorens u uzelf of uw kind inschrijft voor muzieklessen bij Harmonie en
Drumband St. Caecilia willen wij u van te voren attenderen op een aantal
zaken. In de onderstaande tekst wordt telkens over u gesproken, hiermee
bedoelen wij uzelf of uw kind.
St. Caecilia heeft m.b.t. de opleiding een samenwerkingovereenkomst met
Kunst&Co Uden. Het muziekonderwijs binnen onze vereniging vindt plaats
onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij hebben hiervoor gekozen om
ervoor te zorgen dat we kwalitatief goede opleidingen kunnen waarborgen,
ook in de toekomst.
Daarnaast vinden we het van groot belang om zoveel mogelijk Volkelse jeugd
(maar ook de volwassenen) te stimuleren tot het volgen van muziekonderwijs
en hen zo mogelijk te bewegen tot lidmaatschap van St. Caecilia. We hebben
in Kunst&Co een professionele organisatie gevonden die zich in het nastreven
van beide doelen herkent.
Lesgeld 2018-2019
De kosten voor 36 lesweken bedragen:
Jeugd A (tot 21 jr) 20 min. individueel = €344
Jeugd B (tot 21 jr) 25 min. individueel = €422
Jeugd C (tot 21 jr) 30 min. individueel = €454
Volw. (vanaf 21 jr) 25 min. individueel = €693
Volw. (vanaf 21 jr) 1x 14 dgn 30 min. = €416
De HaFa theorielessen bedragen voor A en B 50 euro en C en D 75 euro.
De lesgeld-kosten worden door Kunst&Co geïnd.
Daarnaast betalen leerlingen een verenigingsbijdrage à € 37,50 en zijn
daarmee aspirant-lid van St. Caecilia. Deze kosten zullen door St. Caecilia
worden geïnd. Lesboeken en examengeld zijn voor eigen rekening.
Aanvullende voorwaarden
De bovenstaande tarieven zijn beduidend lager dan de standaard tarieven van
Kunst&Co. Zowel Kunst&Co als St. Caecilia nemen namelijk een deel van de
kosten van het standaardtarief voor hun rekening. Daarvoor hanteren we wel
de volgende aanvullende voorwaarden:
- De leerling moet de intentie hebben om bij het behalen van het A-diploma lid
te worden van de harmonie of slagwerkgroep van onze vereniging.

- De leerling gaat in het tweede jaar, altijd in overleg met ouder, docent,
vereniging en dirigent deelnemen aan het opleidingsorkest Enjoy van onze
vereniging. Deelname is voor eigen leerlingen kosteloos. Tevens vervalt bij
deelname aan Enjoy de eventuele huurkosten van een instrument.
- In alle andere gevallen gelden de voorwaarden van Kunst&Co. Die kunt u
vinden op de site van Kunst&Co (www.kunstenco-uden.nl).
Docenten
De lessen worden verzorgd door Christa de Haan (klarinet), Ieke Rovers
(saxofoon), Leonie Clahsen (dwarsfluit), Wijnand van Groesen (slagwerk) en
Remco Spierings (koperblazers).
Rapportage
Middels een rapport wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Hieraan is tevens een gesprek (met de ouders) gekoppeld. In dit gesprek
wordt door de docent aangegeven wat er aan de orde is geweest en hoe de
vorderingen zijn. Tevens worden de verwachting voor het komende jaar
uitgesproken. Ook is er jaarlijks een leerling-bespreking met de
Opleidingscommissie en docent, zodat ook wij als vereniging op de hoogte zijn
van de vorderingen van de leerlingen.
Huren van een instrument
U kunt gebruik maken van een eigen instrument. Hierbij geldt wel dat de
docent het instrument geschikt acht. U kunt ook via onze vereniging een
instrument huren (indien voorradig). Wij zorgen dan voor het groot
onderhoud. Van u wordt verwacht dat u het instrument goed onderhoudt,
volgens de aanwijzing van de docent. Het is niet toegestaan om instrumenten
voor andere activiteiten te gebruiken dan die welke rechtstreeks verband
houden met de lessen. Het is ook niet toegestaan om andere personen het
instrument te laten bespelen.
We hanteren de volgende tarieven per kalenderjaar:
Slagwerk (drumpad)
€
4,00
Klarinet, dwarsfluit, trompet, trombone, hobo
€ 75,00
Saxofoon, bariton, bastuba, hoorn
€ 110,00
Locatie
Alle lessen worden in principe in ons eigen verenigingsgebouw
‘het Muziekhuis’, Forelstraat 2 in Volkel gegeven.

Communicatie
Voor wat betreft de lessen is de docent of Kunst&Co (tel. 0413-262285) uw
eerste contactpersoon.
De opleidingscommissie van de harmonie blijft uiteraard nauw betrokken bij
de opleidingen en voert daarover op regelmatige basis overleg met Kunst&Co
Aanmelden van nieuwe leerlingen loopt via de opleidingscommissie. Uw
contactpersoon daarvoor is Ingrid van der Zande en zij is te bereiken via
bijdezand@gmail.com.
Voor overige informatie verwijzen wij graag door naar onze website
www.sintcaecilia-volkel.nl.
Wij hopen u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u echter na het doorlezen nog vragen of opmerkingen hebben,
schroom dan niet contact op te nemen met een van de onderstaande
personen.
Ingrid van der Zande tel. 0413-273668 bijdezand@gmail.com
(contactpersoon aanmeldingen/leerlingen-administratie)
Ellen de Groot tel. 0413-273691 eha.degroot@live.nl
Louis Poulussen tel. 0413-268873 l.poulussen@home.nl
Sjoerd van den Berg tel. 0413-262618 sjoerd@vdberg-romer.nl
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