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Harmonie Kunst Adelt Helvoirt 
Aangesloten bij de FKM 
Brabantse bond van muziekverenigingen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kunst Adelt via internet 
Website:  www.harmoniekunstadelt.nl 
E-mail KA:  info@harmoniekunstadelt.nl 
E-mail Muzikrant: muzikrant@yahoo.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postadres: Postbus 7 
 5268 ZG Helvoirt 
Secretaris: Els Tamminga 
 Gruttolaan 38 
 5262 ZG Vught 
 tel. 06-22228441 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
Penningmeester: Nick Kockx 
 Sint Jorisstraat 40 
 5268 CP Helvoirt 
 Tel. 0411-642922 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bankrekening: Rabobank Haaren-Helvoirt 
 Rekeningnr. 1211.94.787 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigent Harmonie: Robert van Enschot 
 Wilhelmina Druckerstraat 8 
 5122 BC Rijen 
 Tel. 06- 12408409 
 robert.van.enschot@home.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigent MiKA: Alphons van Stenis 
 Lupinevallei 48 
 5237 MD ’s-Hertogenbosch 
 Tel. 06-51340581 
 a.stenis@home.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instructeur Kenrick Gunther 
Slagwerkgroep: Brabanthoeven 70 
 5244 HJ Rosmalen 
 Tel. 06-22978981 
 kenrickgunther@home.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aan- en afmelden lidmaatschap: 
schriftelijk via het secretariaat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afmelden bij verhindering: 
Harmonie: Via intranet 
MiKA: Anita van Haaren 
 Bij voorkeur via mail: 
 anita.vanhaaren@online.nl 
 Tel. 0411-644123 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over                    Nolly van Brunschot 
kostuums: Achterstraat 89a 
                     5268 EB Helvoirt 
                     Tel. 0411-641818 

Info over Ad Verboven 
instrumenten: Tel. 06-51063508 
 adverboven@kpnmail.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over MiKA: Hans Pouwer 
 Tel. 0411-643929 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over leerlingen, lessen, MIK Kunsteducatie: 
 Elle Verstijnen 
 Helvoirtsestraat 34a 
 5268 BB Helvoirt 
 Tel. 0411-642872 
 elle.verstijnen@hotmail.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Docenten MIK Kunsteducatie Vught, 073-6564984 
Klarinet: Sef Pijpers 
Hoorn: Marco Koppers 
Dwarsfluit: Guus van der Heijden,  
 Wouter van Breugel 
Saxofoon: Anneke Beerens  
Slagwerk: Mari van de Putten,  
 Hans Raaymakers 
Klein koper: Alphons van Stenis 
Trombone: Ad Verspaandonk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Repetitiezaal: “De Notenkraker” (p)=peuterspeelzaal 
Kastanjelaan 12; tel. 0411-642883 
 
Maandag 
15:45-19:00 Dwarsfluitlessen (Guus v.d. Heijden) 
 Bijgebouw vd Hervormde Kerk 
17:30-20:00 Slagwerkgroep (Kenrick Gunther) 
 

Dinsdag 
15:55-18:30 Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
16:00-20:30 (p) Saxofoonlessen (Anneke Beerens) 
19:45-22:00 Repetitie harmonie 
 

Woensdag 
12:05-14:15  Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
12:30-17:00 Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
17:00-18:20 (p) Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
17:50-19:10 Slagwerklessen (Mari van de Putten) 
 

Donderdag 
16:30-20:40   Trombonelessen (Ad Verspaandonk) 
 

Vrijdag 
16:30-18:00  Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
18:00-18:45 Repetitie opstaporkest 
19:00-20:30 Repetitie MiKA 
 

Zaterdag 
10:00-12:00 Inzamelen kleding, boeken en platen 

mailto:elle.verstijnen@hotmail.com
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Van oud naar nieuw 

Ook in de laatste Muzikrant van dit jaar weer genoeg te lezen.  
Misschien red je het nog net om vóór 2012 de laatste bladzijde om te slaan. 
 
Wat kun je onder andere in deze uitgave verwachten... 
De voorzitter vertelt, de nieuwe bestuursleden stellen zich voor en Nolly maakt zich zorgen over wie 
er zonder broek rondloopt. (Lees dit laatste bij de nootjes.) 
 
Zoals jullie gewend zijn staat de activiteitenkalender er weer in en kun je daarmee je nieuwe agenda 
inrichten.   
 
 Veel lees plezier en uiteraard wensen wij jullie alle goeds voor 2012 en zeer veel muzikaliteit! 
 
O ja, mocht je ook eens iets met je muzikale collega`s willen delen, laat het ons weten! 
muzikrant@yahoo.com. 
 
 
Veel leesplezier! 
 

Els en Wendy 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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Vanuit het bestuur willen wij jullie de volgende punten melden: 
 
• Na de ALV van 22 november jl. is een lijn ingezet, die moet gaan leiden tot een nieuw elan in de 

vereniging. 

• De bespreking met het groot orkest op 13 december jl. bevestigde dat we op de goede weg zijn. 
Het merendeel van de aanwezigen onderkende dat ook. Robert gaf daarin ook aan dat hij merkt 
dat we met z’n allen muzikaal vorderingen maken. Dat is positief en die gedachte gaan we 
vasthouden en voortzetten in 2012! 

• We hebben nog een vacature in het bestuur en zijn nog op zoek naar iemand die samen met de 
andere bestuursleden zitting wil nemen aan de bestuurstafel. Wie? 

• In het Pomphuiske van december is een artikel geplaatst over Kunst Adelt. Daarin hebben we de 
nieuwe orkest structuur uitgelegd. En tegelijk maar een oproep geplaatst voor nieuwe 
muzikanten omdat we zo’n mooie vereniging in Helvoirt zijn en dat al meer dan 100 jaar.  
En natuurlijk hebben we de mensen uitgenodigd voor het kerstconcert en Noten op de Noen! 

• De werkgroep UPOS gaat zich binnenkort verder buigen over de stappen die nodig zijn om het 
MIKA en het groot orkest meer tot elkaar te brengen. Denk aan verbetering van de doorstroming 
(inzet is starten na NodN),  groepsrepetities en masterclasses met MIKA- en GO-leden 
gezamenlijk, af en toe samen een stuk repeteren en ook een gezamenlijk concert geven.  
(Hiervoor is al een plan voor de seizoensafsluiting, doen!)   
Ook het concours eind 2012 in 3e i.p.v. 2e divisie maakt het laagdrempeliger om door te stromen. 

• De optie voor een “nieuwe stijl” concours zien we ook als een stap om te komen tot een positieve 
push om samen lekker muziek te maken. We verkennen de verdere mogelijkheden op dit moment 
nog. De eerste signalen lijken tegen te vallen, want men wil hiermee pas echt doorstarten in 2014. 

• Communicatie is en blijft natuurlijk belangrijk. Het ‘praatje vanaf de bok’ wordt gemist bij het 
Groot Orkest op dinsdag voor de repetitie. Nadere afspraken hierover volgen. 

• Het idee om af en toe een “projectorkest” samen te stellen zal ook nog verder worden opgepakt. 
Op die manier kan ook met andere orkesten in de regio meer samenwerking mogelijk worden. 

• Een nieuwe logo voor de MIKA is in de maak. Een aantal eerste ontwerpen is besproken. 
Binnenkort ook meer nieuws daarover. 

• De plannen voor de buitenlandse reis in juni 2012 naar Luxemburg en Trier worden ook nog 
verder opgepakt door de reiscommissie. Reserveer maar vast 15 tot 17 juni in je agenda! 

• Volgens traditie zal het bestuur nog enkele kerstattenties/nieuwjaarswensen bezorgen bij 
belangrijke relaties van de vereniging. 

 
Al met al hebben we heel wat plannen en voornemens voor het nieuwe jaar. De agenda van 2012 zal 
goed gevuld zijn. Dat vergt van iedereen voortdurende inzet en doorzettingsvermogen.  

 
 
 
 
 
 

Van de 
bestuurstafel 
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We hebben heel wat te doen om er samen voor te zorgen dat muziek maken bij Kunst Adelt de aller-
leukste hobby is en blijft die je kunt hebben! 
 
Het bestuur wenst jullie allemaal een fijne jaarwisseling en een geweldig, gezond en hartstikke 
muzikaal jaar in 2012! 
 
Namens het bestuur, 
Theo van Hattum, 
 
Uw voorzitter. 
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Bas van Ewijk 1 januari Luuk van Haaren 21 januari 
Lucy de Graaf 9 januari Julia Leermakers 29 januari 
Piet Vugts 10 januari Meike Traa 30 januari 
Tom v.d. Voort 12 januari Lisa Verbeek 30 januari 
Ilse v.d. Sande 20 januari Theo van Hattum 31 januari 
 
 

 
 
 

 
 
 
Zaterdag van 10 uur tot 12 uur: ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
Zaterdag 31 december   Adrie Melis    Monique van Brunschot 
Zaterdag 07 januari   Marijke Beset    Willy Lindemann  
Zaterdag 14 januari   Maria Vugts    Esther Verstijnen  
Zaterdag 21 januari   Ria van Wijk    Gabby Wagenaars 
Zaterdag 28 januari   Tonnie van Iersel   Els Tamminga  
Zaterdag 04 februari   Adrie Melis    Carola Mous 

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 
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Er staan weer volop muzikale activiteiten op de agenda. Hieronder al onze optredens en concerten 
op een rijtje. Overzichtelijk voor al onze leden, maar ook voor alle ouders, familie van onze leden en 
Vrienden van Kunst Adelt.  
Graag willen we u allen uitnodigen om bij onze volgende concerten te komen luisteren!  
 
Heeft u nog vragen over tijdstip of locatie, neem gerust contact met ons op. 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
 
 

Datum Activiteit Onderdeel organisatie 

zo 15 jan Noten op de Noen Harmonie Marijke/José 

za 10 mrt Solistenconcours 
De Vondst te Cromvoirt 

Allen Joyce/Jenneke 

za 17 mrt Kledingmarkt Allen Werkgroep 

za 17 mrt Uitwisseling met Loon op Zand 
19.30 uur Notenkraker 

MiKA MiKA-commissie 

zo 18 mrt Uitwisseling met Nieuwkuijk in Helvoirt 
aanvang 14.00 uur 

Harmonie Susan 

zo 18 mrt Leerlingen uitvoering MIK 12.00-13.30 uur Leerlingen José 

zo 25 mrt Jeugdmuziekdag 
De Huif St. Michielsgestel 

Leerlingen MiKA-commissie 

zo 15 apr Regioconcert opleidingsorkesten MiKA MiKA-commissie 

 Buitenrepetitie  Commissie 
buitenoptredens 

 D-examen Yvette Verstappen Harmonie  

ma 30 apr Koninginnedag Harmonie en 
slagwerkgroep 

Commissie 
buitenoptredens 

vr 4 mei Dodenherdenking Harmonie  

zo 6 mei Dauwtrappen Allen  

za 2 jun uitwisseling met Haaren in Helvoirt 
‘s avonds 

MiKA MiKA-commissie 

15-17 jun Concertreis naar Luxemburg/Trier Harmonie en partners Reiscommissie 

zo 24 jun Afsluiting van het seizoen met 
gezamenlijk concert 
Guldenberg aanvang 14.00 uur 

allen  

 Concours   

 Vrijwilligers en ledenfeestavond   

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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Naam: Jenneke van Houtum 
Woonplaats: Helvoirt 
Instrument: alt saxofoon 
Lid van Kunst Adelt vanaf: werkelijk geen idee 
 
Beroep/studie: HBO studie voeding en diëtiek 
Wat doe je graag in je vrije tijd (naast muziek 
maken)? Lezen en tijd besteden aan mijn honden. 
 
Wat is je levensmotto? Geen zorgen voor de dag 
van morgen 
Over 10 jaar dan… tja, wie weet. Wie dan leeft wie 
dan zorgt…....  
 
Wat was de voornaamste reden om in het bestuur  
te gaan? Ik wil graag een positieve bijdrage leveren 
aan de club. Het moet weer een goede, 
enthousiaste en gezellige vereniging worden en 
daar zet ik me graag voor in. 
 
Bestuurslid of muzikant? Beide maar vooral 
muzikant 
Repetitie of pauze? Eerst lekker repeteren en dan 
een praatje pot en een bakkie 
Klassieke of lichte muziek? Vooral Adèle, Amy 
Wijnkelder en Caro Emerald 
 
Wat neem je mee naar een onbewoond eiland?  
M’n menneke 
Liever lui of moe? Op dat onbewoonde eiland  
liever lui. 
Wat staat er op je nachtkastje? Er staat niets maar 
er ligt wel een stapel dikke boeken en m’n 
leesbrilletje. 
 
Ik geef het stokje door aan….. Monique Hendriks 
 
 
 
 
 

Naam: Marleen van der Zanden  
Woonplaats: Tilburg 
Instrument: klarinet 
Lid van Kunst Adelt vanaf: 1997 
 
Beroep/studie: Heb een grafische opleiding gevolgd 
(Sint Lucas) en ben inmiddels een jaar of 5 
werkzaam als account-/traffic manager bij een 
reclamebureau. 
Wat doe je graag in je vrije tijd (naast muziek 
maken)? Reizen, samen koken, wandelen, skeeleren 
en af en toe nog eens bezig zijn met ontwerpklusjes 
en fotograferen. 
 
Over 10 jaar dan…. hoop ik wat meer van de wereld  
te hebben gezien. Indonesië deze zomer was een 
mooie start, maar er staat nog meer op ons verlang-
lijstje. Verder m’n appartement verruilen voor een 
wat ruimer huis en daar een toekomst opbouwen. 
Lekker burgerlijk ‘huisje, boompje, beestje’. En 
ondertussen muziek blijven maken natuurlijk! 
 
Wat was de voornaamste reden om in het bestuur  
te gaan? Ik wil me graag wat meer inzetten voor  
de vereniging dan alleen door muziek te maken.  
En ik hoop samen met de rest van het bestuur de  
harmonie er weer bovenop te krijgen. 
 
Bestuurslid of muzikant? Muzikant 
Repetitie of pauze? beide 
Klassieke of lichte muziek? Licht is vaak leuker,  
maar klassiek heeft meer uitdaging. Dus ook beide. 
 
Liever lui of moe? Liever moe 
Wat staat er op je nachtkastje? wekker, lampje en 
leesboek 
 
Ik geef het stokje door aan….. Ellen Bastiaansen 
(Vraag me niet waarom maar we worden wel eens 
met elkaar verward. Tijd om daar eens korte metten 
mee te maken!)

 
 
 
 
 
 

Even 
voorstellen 
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… van Christ van Iersel: 
 
Bestuur en leden harmonie Kunst Adelt, 
  
Ik was op de hoogte dat er tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 november aandacht 
geschonken zou worden aan mijn 50-jarig lidmaatschap. En ook dat er een afgevaardigde van de 
Nederlandse Vereniging Muziekbonden namens de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (in dit 
geval de heer Fokker) een oorkonde en insigne zou komen uitreiken. Op zich allemaal heel mooi dat 
het bestuur haar best heeft gedaan om dit zo te regelen. En dan al die aandacht in wel 2 weekbladen 
en Brabants Dagblad. Ik vond het aan de ene kant allemaal een beetje overdreven, die aandacht, 
maar toch ook weer een blijk van waardering. De ALV werd ingekort en was binnen een halfuurtje 
afgelopen Over belangrijke zaken wordt nog gepraat op 13 december. En zo werd het plotseling een 
gezellige avondje in aanwezigheid van Jet en de kinderen en nog wat familie. Maar ik vond het vooral 
leuk dat er zoveel leden lekker een tijdje gezellig bleven hangen. Bovendien ontving ik ook nogal wat 
schriftelijke felicitaties en leuke attenties. Het gaf me een goed gevoel, waarvoor ik iedereen hartelijk 
wil bedanken. 
   
  
Met vriendelijke groet, 
  
Christ van Iersel 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bedankt… 
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Kopij inleveren voor de 20e van de maand; sturen naar muzikrant@yahoo.com. 
 
 

 

 

 
 
  
 

 
 
 
♪ Link van de maand: 
 http://poetry-fromthehart.blogspot.com/2011/08/light-and-gold-edward-esch.html 
 
♪ Vergeet je niet in te schrijven voor het solistenconcours! 
 Dit kan tot 30 januari bij Joyce of Jenneke. 
 
♪ Kijk ook even achterin de Muzikrant voor informatie over het zomerorkest! 
 
♪ In de notenkraker is na de intocht van Sinterklaas een heren/jongens harmonie-broek blijven 

hangen en een 4 tal witte sjaals. Laat mij even weten van wie ze zijn. 
 Nolly van Brunschot-Leermakers tel. 0411641818 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij 

mailto:muzikrant@yahoo.com
http://poetry-fromthehart.blogspot.com/2011/08/light-and-gold-edward-esch.html
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♪ Ingezonden brief: 
 

VREDE OP AARDE 
 
Hoe lang is het geleden dat het nog vrede op aarde was? 
Zo hebben we heel vredig muziek zitten maken op de dag na kerstmis in 2011, en alles verliep vrij 
vredig. Samen na de repetitie nog een of twee glaasjes geperste druiven gedronken en 
samengeperste hop, wat gekletst en zo en dan wilde toch weer naar huis. 
Dus wat doe je dan, je gaat naar je jas die daar de hele avond vredig heeft gehangen en trekt dat 
ding aan, pakt je instrument en je wenst iedereen nog een vredig uiteinde en een vredig goed 
begin. Ge kuiert de deur uit zoekt in je zakken naar je fietssleutel en je wilt daarna je  
fiets van slot zetten. 
Wat blijkt nu mijn fiets stond helemaal niet meer op de zelfde plaats als waar ik ze zo vredig had 
achtergelaten. Dus wat doe je dan, je kijkt eens om de hoek of deugnieten mijn fiets die ik pas 4 
en een halve maand had niet elders hebben neer gezet. 
Maar nee hoor ze is gewoon gejat, en ze was nog maar amper aan mij gehecht. 
Dus dieven doe dit nooit meer en zeker niet net na de kerst want dan gaat vrede op aarde snel 
over N.D.J. 
Volgende week ga ik weer lekker vredig met de auto of te voet. 
 
Vrede op aarde en ook voor de rovers. 
 
Cees van Hattum 

 
♪ Robert tegen orkest: "Dat gaat nog lang niet slecht." "Als het straks helemaal spat gelijk is dan....is 

het hartstikke gaaf!" 
 Henny: "O, ik dacht dat we dan iets kregen!" 
 
♪ Robert geeft een tip voor het instuderen van ritmes: "Stel uw beste vriend zo langzaam mogelijk 

in." 
 www.metronomeonline.com 
 
♪ Filmpje van de maand: 
 http://www.youtube.com/watch?v=Zw1vvGYHQBw 
 
 
 

 

http://www.metronomeonline.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Zw1vvGYHQBw
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Organisatiestructuur Harmonie Kunst Adelt 

voorzitter: Theo van Hattum    secretaris: Marleen v.d. Zanden   penningmeester: Nick Kockx 

 

Muziek Evenementen Financiën 
Werving en 

selectie 
Beheer 

PR en 
communicatie 

       

Muziek 
Babs van Kempen 

Robert van 
Enschot 

Susan Verstijnen 
Jenneke van 

Houtum 
Cees van Hattum 

Dré Dekkers 
 

Supervisor 
Babs van Kempen 

 
Bladmuziek 

Ad Verboven 
Corné van Hout 

 
 
 

Concerten 
José Vugts 

 
Buitenoptredens 

Arno Bergman 
Marc van Iersel 

Nick Kockx 
 

Solistenconcours 
Joyce van 
Brunschot 

Jenneke van 
Houtum 

 
Dauwtrappen 

José Vugts 
Ad Vugts 

 
Noten op de noen 

Marijke Beset 
José Vugts 

 
Music in Harmony 

Bas van Ewijk 
Simone van 

Houtum 
Brigitte Witlox 

Christ van Iersel 
 

Reiscommissie 
Monique van 

Brunschot 
 Laura Kloprogge 

Nick Kockx 
Wendy Vugts 

Financiën 
Nick Kockx 

 
Oud ijzer 

Hans van Rooij 
Ad Verboven 
Piet Vermeer 

 
Kledingmarkt 
Marijke Beset 

 
Plantjesactie 

Nick Kockx 
Marc van Iersel 

 
Lotto 

Piet Vermeer 
 

Vrienden: 
Christ van Iersel 
Hans van Rooij 

José Vugts 

Opleiding en 
werving 

Elle Verstijnen 
José Vugts 

 
MiKA en 

Opstaporkest 
Anita van Haaren 

Helma Hoff 
Hans Pouwer 

Jeanine van Iersel 
 

Slagwerkgroep 
José Vugts 

Marc van Iersel 
 
 

 
 

Secretariaat 
Marleen v.d. 

Zanden 
 

Onderhoud & bar 
Notenkraker 

Hans van Rooij 
Ad Verboven 
Jet van Iersel 
Piet Vermeer 

 
Schoonmaak 
Notenkraker 

Joyce van 
Brunschot 

 
Beheer 

Notenkraker 
Ad Verboven 

 
Logistiek 

Piet van Iersel 
Ad Vugts 

 
Instrumenten 
Ad Verboven 

Christ van Iersel 
Piet Vugts 

Hans Leermakers 
Ilse de Vrije 

Hans van Rooij 
 

Uniformen 
Nolly van 
Brunschot 

Pers en PR 
Christ van Iersel 

 
Muzikrant 

Els Tamminga 
Wendy Vugts 

 
Website 

Els Tamminga 
Martijn Bergman 

 
 
 

     22 nov 2011 
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 ZOMERORKEST NEDERLAND 
                Deelnemersinformatie ZON 2012 

 
 

 
 

HEB JIJ ZIN IN EEN ACTIEVE VAKANTIE BOORDEVOL BLAASMUZIEK? 

 

Het ZomerOrkest Nederland 2012 neemt je mee  

in een spetterend muziekavontuur!  

 

Ben jij… 

…minimaal 16 en maximaal 23 jaar oud? Bespeel je een instrument dat voorkomt in een 

harmonieorkest? Heb je minimaal het landelijk erkende C-niveau? En ben je op zoek naar 

een leuke vakantiebestemming voor de zomer van 2012? 

 

Dan is het volgende echt iets voor jou…  

Je vormt samen met 49 andere jonge, getalenteerde muzikanten het ZomerOrkest 

Nederland (oftewel: ZON) 2012 en gaat een week op tournee door heel Nederland. Als 

deelnemer van het ZON beleef je een spetterende, actieve vakantie boordevol met je 

favoriete hobby: blaasmuziek. Tegelijkertijd laat je aan het grote publiek horen en zien 

hoe mooi en leuk blaasmuziek is. 

 

Repertoire 

Het repertoire bestaat uit zo’n twintig stukken; ‘van Barok tot Rock’ zoals we het zelf 

altijd zeggen: serieuze blaasmuziek, maar ook swingende lichte muziek.  

 

Voorbereiding en tournee 

Voor de tournee repeteer je eerst een aantal dagen onder leiding van twee jonge, 

enthousiaste dirigenten die nog studeren of net afgestudeerd zijn. Tijdens de tournee 

geef je één of twee concerten per dag. De concerten van het ZON zijn altijd van een 

hoog muzikaal niveau, maar tegelijkertijd is er zeker ruimte voor een geintje, mits 

muzikaal verantwoord. Bijna alle concerten zijn in de openlucht. Je speelt in parken, in 

stadscentra, op terrasjes en bij drukbezochte festiviteiten. Kortom: overal waar veel 

mensen zijn. Slechts één concert vindt binnen plaats. Van dit concert wordt een 

professionele CD-opname gemaakt!  

 

Uniform? 

Nee! Geen stropdassen, nette broeken en gestreken overhemden; als ‘ZONner’ speel je 

gewoon in vrijetijdskleding: T-shirt en korte broek.  

 

Slapen en reizen 

Je slaapt tijdens het repetitieweekend en de tournee in kampeerboerderijen en 

jeugdherbergen. Een touringcar brengt je van de ene concertlocatie naar de andere. 

 

Data repetities en tournee ZON 2012 

 Inzeepdag: zondag 17 juni vanaf 9:30 uur tot 20:30 uur 

 Repetitieweekend: zaterdag 7 juli vanaf 9:30 uur t/m zondag 8 juli tot 15:30 uur 

 Tournee: woensdag 25 juli vanaf 12:00 uur t/m zondag 5 augustus tot 11:00 uur 
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Kosten 

Voor de tournee en de repetitiedagen samen betaal je € 250,00. Dit is inclusief slapen, 

eten, drinken, douchen, muziek maken, vervoer, ongevallenverzekering en natuurlijk 

heel veel gezelligheid. 

 

Welke muzikanten kunnen zich aanmelden? 

Om met het ZomerOrkest Nederland op tournee te kunnen, moet je de volgende vragen 

positief kunnen beantwoorden: 

 Ben je op de eerste dag van de tournee minimaal 16 en maximaal 23 jaar oud? 

 Bespeel je een instrument dat voorkomt in een harmonieorkest? 

 Speel je minimaal op het niveau van het landelijk erkende C-diploma?  

 Ben je bereid thuis te studeren om goed voorbereid naar alle repetities te komen? 

Je hoeft géén auditie te doen en diploma’s zijn geen vereiste. Je wordt geselecteerd aan 

de hand van de door jou opgegeven referenties (bijvoorbeeld je dirigent of docent). 

 

Wil je meer weten? 

Op www.ZomerOrkest.nl vind je alle informatie over het ZomerOrkest Nederland, reeds 

verschenen CD’s en de geschiedenis van het ZON. Op de site vind je ook het 

aanmeldingsformulier voor ZON 2012. Interesse? Download en print het formulier, vul 

het in en stuur het vóór 1 februari 2012 op naar: 

ZomerOrkest Nederland 

Schoonhovenhof 24 

6843 GK Arnhem 

 

Voor verdere vragen kun je ook terecht bij: 

Frank van den Heuvel, 06-15021281, Info@ZomerOrkest.nl 

 

Vertel het door… 

Misschien ken je nog mensen die ook wel met het ZON op tournee willen, bijvoorbeeld 

muzikanten uit je eigen vereniging. Wijs hen eens op onze website. Ook kun je natuurlijk 

zelf extra brochures en aanmeldingsformulieren voor ze downloaden.  

 

Onderstaande citaten van ZON-deelnemers uit voorgaande jaren zeggen eigenlijk al 

genoeg… 

 Als je van muziek maken houdt, kun je je geen betere vakantie wensen; het ZON 

is in één woord GEWELDIG!!! (Dorien Verbakel) 

 Het ZON is gewoon een week lang gezelligheid, met nieuwe vrienden en ook nog 

eens je hobby muziek. Wat wil je nog meer? (Martin Monné) 

 Het ZON is heel gaaf om aan mee te doen, omdat je er superveel nieuwe muzikale 

dingen leert en omdat je als je van muziek houdt hier je vakantie en hobby kunt 

combineren!! En natuurlijk leer je veel nieuwe en supergezellige mensen kennen!! 

(Maarten Pigge) 

 Het ZON is een onvergetelijke ervaring, omdat je tien dagen lang samen met een 

heel leuke groep mensen muziek maakt en andere mensen hierin laat delen. 

(Nynke Bosscher) 

Een betere, geweldigere, leukere, fantastische, gezelligere muzikale vakantie kun je je 

niet wensen. Een ervaring om nooooit meer te vergeten! (Frank de Winter) 

 

http://www.zomerorkest.nl/
mailto:Info@ZomerOrkest.nl

