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Muziek maken is mooi en geeft je veel plezier.

Helaas is het niet voor iedereen weggelegd om

er je beroep van te maken. Met veel talent en
oefening is dit uiteraard wel mogelijk. Gelukkig hoef je geen natuurtalent te zijn om muziek
te kunnen maken. Veel jongeren hebben in de

voorbijgaande jaren hun kans gegrepen om een

Muziek maken bij KNA

muziekinstrument te gaan bespelen. Zij hebben

hiervan hun hobby gemaakt. En wat is nu mooier
dan het uiterste uit je hobby te halen?!

Muziekvereniging Kunst na Arbeid en Malletband Vrij en Blij bieden jou de unieke
mogelijkheid een instrument te gaan bespelen.
In overleg met jou bepalen we welk instrument
het best bij je past. Wij zorgen voor een goede
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en gedegen muziekopleiding. Natuurlijk moet

je zelf voldoende oefenen om je goed te kunnen ontwikkelen. Na enige tijd kun je al in het
B-orkest meespelen. Na het behalen van je

A en B diploma kun je gaan meespelen in het
A-orkest.

In deze folder vind je meer informatie over de

muziekopleiding, de orkesten en de vereniging
in het algemeen.

Als je meer wilt weten, neem dan ook eens een

kijkje op onze website www.kunst-na-arbeid.nl
of kom eens vrijblijvend op één van de oefen-

avonden. Wil je vooraf meer informatie hebben,
dan kun je natuurlijk ook contact opnemen met
één van de bestuursleden.
Word jij ons nieuwe lid? Meld je dan snel aan!

Muziek maken bij KNA / Vrij en Blij

De opleiding

Muziek maken is een leuke hobby, zeker als je

Oefening baart kunst. Dit geldt zeker voor

In principe kun je het hele jaar door star-

bent aangekomen wordt er gekeken of je

dat samen doet. Als je graag in een orkest wil

het samenspelen in een orkest. De orkesten

ten met je muziekopleiding. De vereniging

deel kunt nemen aan het landelijk erkende

spelen is KNA de goede keuze. Het doel van

repeteren wekelijks op een vaste avond.

werkt hiervoor samen met de Muziek-

A-examen.

onze muziekopleiding is dat je in het juiste

Wil je weten waar, informeer hier dan eens

school in Harderwijk. Daarnaast maakt zij

periode tot aan het examen 2-3 jaar duurt.

tempo op jouw eigen niveau een instrument

naar. Je zult zien dat onze dirigenten met

gebruik van eigen freelance docenten.

Dit verschilt per persoon. Hoe sneller je

leert bespelen.

veel enthousiasme een orkest muziek laten

Hoe jonger je begint, hoe makkelijker je

dingen kunt, hoe eerder je examen kunt

maken.

muziek leert lezen en spelen. Vergelijk het

doen. Dit geldt natuurlijk ook andersom. Na

maar met lezen en schrijven. In dit ver-

weer een jaar of twee doe je vervolgens het

Muziek maken gaat niet vanzelf; je zal het

De

Het

ervaring

leert

A-examen

is

dat

de

instrument dat je gekozen hebt moeten

Natuurlijk is oefenen noodzakelijk en leuk.

band heeft de muziekvereniging ook een

B-examen.

leren bespelen. Je zal, als je dat nog niet kunt,

Zodra muziekstukken goed zijn ingestudeerd

samenwerking met de basisscholen “de Bron”

voor deelname aan het B-orkest. Het

verplicht

het notenschrift leren lezen en begrijpen.

worden ze voor publiek uitgevoerd. Het is erg

in Harderwijk en “School met de Bijbel” in

B-examen is verplicht om in het A-orkest

Uiteraard krijg je door middel van lessen die

mooi om je kunsten samen met andere muzi-

Hierden. In groep 7 neem je deel aan een

te mogen meespelen. Voor de Mallet/

gegeven worden door onze docenten een

kanten aan het publiek te tonen. Dit geeft je

blazers- of slagwerkgroep. De instrumenten

Slagwerkgroep kun je vaak al eerder

goede basis. Daarnaast is het belangrijk dat

een echte kick.

worden je hierbij ter beschikking gesteld.

deelnemen. Dit is afhankelijk van je niveau.

vooruit te komen. Je zult al snel merken dat je

Onze docenten hebben allemaal een gede-

Je kunt bij KNA ook doorgaan voor het C en D

muzikale niveau stijgt.

gen muziekopleiding genoten en weten wat

diploma. Het D-examen vraagt een lange en

het is om met (beginnende) muzikanten te

intensievere studie. Als je hiervoor slaagt kun

werken. De muziekopleiding bestaat uit een

je daarna door naar het conservatorium.

je thuis dagelijks oefent om steeds een stapje

praktijk- en theoriegedeelte. De vorderingen die je maakt worden regelmatig met je
besproken. Zodra je op een bepaald niveau

Welke Instrumenten kun je allemaal
spelen bij KNA / Vrij en Blij
Blaasinstrumenten

Slagwerk

•

sopraansaxofoon

•

xylofoon

•

altsaxofoon

•

marimba

•

tenorsaxofoon

•

vibrafoon

•

baritonsaxofoon

•

drums

•

bugel

•

snare-drums

•

trompet

•

bekkens

•

hoorn

•

pauken

•

trombone

•

bongo’s

•

tuba

•

conga’s

•

bariton

•

marching bells

•

euphonium

•

tom tom

•

bas

Jeugd

Het B-orkest

Jeugd slagwerkgroep

Het jeugd of B-orkest van de vereniging is

Houd je van ritme en slagwerk, dan is de jeugd

een vrolijk spelend gezelschap van jonge

Slagwerkgroep van Vrij en Blij iets voor jou!

en enthousiaste muzikanten. Ze repeteren

Je krijgt zowel een individuele- als een

wekelijks een uur en studeren thuis natuur-

groepsopleiding. Je hebt de mogelijkheid

lijk ook veel. Het is namelijk belangrijk dat je

om tijdens je opleiding zoveel mogelijk ver-

thuis zoveel mogelijk aan de klank werkt en

schillende slagwerkinstrumenten te bespe-

de noten goed kunt spelen. Als je dan tijdens

len. Een slagwerker moet nu eenmaal overal

de wekelijkse repetitie samenspeelt heb je

inzetbaar zijn. Je speelt als het ware op 1

meer tijd om gezamenlijk leuke muziek te

groot drumstel. Ook bij deze opleiding word

maken. Dit vraagt dus enige discipline van

je in staat gesteld om je A en B diploma te be-

de muzikant in opleiding. Overigens is dit

halen. Hierna heb je de mogelijkheid om in

niet anders dan bij de muzikanten van het

het A-Slagwerkorkest te gaan spelen. Mocht

A-orkest. Thuis oefen je en op de repetitie-

je het leuk vinden dan kun je ook aan de slag-

avond speel je samen dat wat je geleerd hebt.

werksectie van het fanfareorkest meedoen.

Op deze avond is er namelijk weinig tijd om
je muzieknoten te leren. Het B-orkest doet
mee aan verschillende evenementen waaronder het jaarlijkse voorjaarsconcert en bij
andere gelegenheden. Je speelt dan leuke en
vlotte muziek. Wat houdt je nog tegen?

Fanfare orkest

De Malletband

Het fanfare Orkest (A-orkest) van Kunst

vindt

De malletband Vrij en Blij bestaat inmiddels

successen behaald op regionale en lande-

na Arbeid is een veelzijdig orkest dat een

plaats.

orkest

60 jaar. In de beginperiode waren het voor-

lijke concoursen. Samen met Kunst na Arbeid

gevarieerd en breed repertoire speelt; van

regelmatig deel aan concoursen. In de af-

namelijk de trommels die het gezicht en

verzorgt zij veel optredens. De band kent

filmmuziek,

bekende

gelopen jaren heeft het tweemaal een mu-

geluid van deze band bepaalden. Dit is

een breed en gevarieerd repertoire dat

oude en nieuwe hits tot en met klassieke

zikaal bezoek gebracht aan de gemeente

verleden tijd. Door de uitbreiding met

gekenmerkt wordt door swingende Zuid-

en lichtklassieke stukken. Ook begeleidt

Znojmo in Tsjechie. Hoogtepunten waren

melodische instrumenten als xylofoons,

Amerikaanse muziek. Houd jij van ritme en

KNA regelmatig kerkdiensten. Het orkest

tevens de deelnames aan het wereldmu-

marimba’s en pauken is er een complete

muziek? Meld je dan aan en kom je talenten

bestaat uit ongeveer 40 leden. Voorop staat

ziekconcours in Kerkrade waar enkele eerste

sound ontstaan. De malletband heeft grote

tonen bij deze band.

het plezier in de muziek en dat wil het orkest

prijzen werden behaald. Kortom een orkest

overdragen

met veel variatie waarbij we jouw muzikale

musicalnummers,

tijdens concerten en ander-

soortige optredens. In het begin van het jaar

het

traditionele

Daarnaast

voorjaarsconcert

neemt

het

bijdrage goed kunnen gebruiken.

Algemene informatie

Contributie en lesgelden

Aanmelden

De contributie en lesgelden zijn relatief

Ben je geïnteresseerd en wil je één van

laag

andersoortige

onze orkesten komen versterken, neem dan

verenigingen. Voor de exacte tarieven kun

in

verhouding

tot

contact op via onze website. Onze bestuurs-

je terecht op onze website. Het gebruik van

leden zijn graag bereid je meer informatie te

instrumenten en kleding is in onze tarieven

verstrekken over je muzikale mogelijkheden.

inbegrepen. Het lesgeld en examengeld
om de benodigde diploma’s te behalen
komt voor eigen rekening.

www.kunst-na-arbeid.nl

Tot ziens

!

