Veere’s Genoegen

Tarieven 2017-2018
De blokfluitleerlingen worden lid van
Veere’s Genoegen. De jaarlijkse contributie van Veere’s Genoegen bedraagt:
 Tot 18 jaar : € 60,00
 Vanaf 18 jaar : € 93,00
Vaste jaarlijkse bijdrage ‘Het Akkoord’:
 Alle leden : ca. € 20,00
Lesgeld blokfluitgroep (via docent(e) van
de Zeeuwse Muziekschool):
 Groepsles (30 minuten) : € 75,00**
De opleiding bestaat uit 18 lessen (lesduur
30 minuten). Tijdens de schoolvakanties
wordt er geen les gegeven. Het aan- en
afmelden van (blokfluit)leerlingen die les
willen gaan volgen via de blokfluitgroep
gebeurt via de contactpersoon van Veere’s
Genoegen (zie achterkant van deze folder
voor de contactgegevens).
(**) Is incl. blokfluit. Betalen in maandelijkse
termijnen is in overleg met de penningmeester
mogelijk.

Over ons
Muziekvereniging Veere’s Genoegen is
opgericht in 1921 en beschikt o.a. over
een
fanfareorkest,
slagwerkgroep,
leerlingengroep en een gelegenheidsorkest. De vereniging beschikt in het
centrum van Veere over een eigen
clubgebouw
en
verzorgt
muzikale
medewerking tijdens diverse (eigen en
externe) evenementen. Naast het muzikale
deel staat gezelligheid ook hoog in het
vaandel!
Contact opnemen
Opleidingen:
Hendrikje Sonius
Telefoon: 06-25225035
E-mail: hendrikje@veeresgenoegen.nl
Secretariaat:
Michiel Pouwer
Telefoon: 06-11151059
E-mail: info@veeresgenoegen.nl
Website: www.veeresgenoegen.nl
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Blokfluit
De blokfluit is een houten blaasinstrument
en uitermate geschikt om het notenschrift te
leren lezen en spelen. Daarnaast is het een
mooi opstapje om (na een jaar) verder te
gaan als leerling op een blaas- of
slagwerkinstrument (zie hieronder). Het
doel is om samen muziek te maken in het
fanfareorkest. De blokfluit is inbegrepen bij
het lesgeld.

Blokfluitgroep Veere’s
Genoegen 2017-2018
Blokfluitles
De blokfluitlessen bij Veere’s Genoegen
worden verzorgd door docenten van de
Zeeuwse Muziekschool. De groepslessen
vinden wekelijks na schooltijd plaats in ons
eigen clubgebouw ‘Het Akkoord’ in Veere.
Er zijn minimaal 5 blokfluitleerlingen nodig
om een blokfluitgroep op te kunnen
starten. Na een half jaar (18 lessen) is de
leerling in staat om de blokfluit te bespelen
en muzieknoten te kunnen lezen. Hierna
kan gekozen worden om de lessen te
vervolgen op een muziekinstrument
(passend binnen een fanfareorkest). Kijk
voor meer informatie over de Zeeuwse
Muziekschool
(en
de
algemene
voorwaarden)
op
de
website
www.zeeuwsemuziekschool.nl of op onze
eigen website www.veeresgenoegen.nl
(kies voor ‘lidmaatschap’  ‘opleidingen’).

“Van alle geluiden vind ik de
muziek het minst
onaangename”
(S. Johnson)
Muziekinstrumenten fanfareorkest
Binnen het fanfareorkest van Veere’s
Genoegen worden de volgende muziekinstrumenten bespeeld:
 Trompet
 Cornet
 Bugel
 Saxofoon (sopraan, alt, tenor, bariton)
 Hoorn (f)
 Bariton
 Euphonium
 Bas (es en bes)
 Trombone
 Slagwerk (ritmisch en melodisch)

Het vervolg…
Na het afronden van de blokfluitlessen
krijgt de leerling de gelegenheid om voor
een vervolgopleiding te kiezen maar dan
op een blaas- of slagwerkinstrument
(passend binnen de bezetting van een
fanfareorkest).
Hiervoor
is
de
informatiefolder
‘Opleiding
leerlingmuzikanten’ uitgebracht door Veere’s
Genoegen. In deze folder worden de
mogelijkheden nader toegelicht, inclusief
de bijbehorende tarieven. Deze folder is op
te vragen via de contactpersoon bij Veere’s
Genoegen (zie voor contactgegevens de
achterzijde van deze folder) of kan worden
gedownload via www.veeresgenoegen.nl
(kies voor ‘lidmaatschap’  ‘opleidingen’).

