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Welkom
Wij willen jou graag van harte welkom heten bij fanfare Sint Willibrordus te Lierop.
Muziek maken is leuk en fijn, of dat nu “slagwerk” of “klein koper” zal zijn. We hopen dat je
een fijne en leerzame tijd tegemoet zal gaan.
In dit boekje vind je informatie die voor jou en jouw ouders belangrijk zijn. Ook kun je
terecht op onze website www.fanfarelierop.nl.

Informatie
Hieronder vind je alle contactgegevens van Fanfare St. Willibrordus Lierop.
Alle algemene contactpersonen vind je hieronder. Voor meer informatie kan je kijken op
onze website www.fanfarelierop.nl
Bestuur
De Fanfare en de Slagwerkgroep worden aangestuurd door het Bestuur. Het bestuur bestaat
uit 7 personen. Sommige daarvan zijn zelf ook muzikant. Elk jaar bepaalt het bestuur wat
voor soort activiteiten dat jaar worden uitgevoerd.
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter: Robert van Otterdijk
Secretaris: Tamara Kusters
Penningmeester: Saskia van Nuenen
Fanfare: Maartje van den Boomen
Slagwerkgroep: Arjan van Deursen
Jeugdcommissie: Marjan van Eijk
PR & activiteiten: Stijn Hesius

Heb je tips of leuke ideeën voor de (jeugd)fanfare of (jeugd)slagwerk, stuur dan een email
naar: jeugdopleidingfanfarelierop@gmail.com

Fanfare St. Willibrordus
Fanfare St. Willibrordus is opgericht in het jaar 1929 op initiatief van kapelaan Verhoeven en
Pastoor Offermans. "Een mens leeft niet van brood alleen" zo moeten zij gedacht hebben. Op
5 februari 1929 werden de eerste 16 instrumenten door de firma Schenkelaars uit Eindhoven
uitgedeeld. De datum van 5 februari 1929 is dan ook de officiële oprichtingsdatum.
De vereniging telt ongeveer 120 leden. Het is een leuke vereniging waar muziek en plezier
maken heel belangrijk is. De vereniging is graag aanwezig bij de grote en kleine activiteiten in
Lierop, zoals opening van de kermis, serenades voor bruiloften en het natuurlijk geven van
eigen concerten.

Fanfare
Fanfare St. Willibrordus telt ongeveer 60 muzikanten en heeft sinds 2017 Henk Mertens als
dirigent. De Fanfare is een leuke mengelmoes van zowel jonge als oudere muzikanten. Het
korps speelt graag muziek die voor iedereen leuk is. Zowel concertwerk als lichte muziek
staan dan ook vaak op de lessenaar.
De Fanfare speelt graag op diverse festiviteiten, zoals serenades, jubilea etc. Op
maandagavond wordt er van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd in gemeenschapshuis De
Vurherd.

Slagwerkgroep
De Slagwerkgroep van de vereniging bestaat ongeveer uit 25 personen De groep heeft sinds
2004 John Klaus als instructeur. Tijdens repetities en optredens bespeelt de Slagwerkgroep
een groot aantal instrumenten, zowel ritmische als melodische instrumenten.
De Slagwerkgroep repeteert elke donderdagavond van 20.15 uur tot 21.45 uur in De
Vurherd.
De Slagwerkgroep speelt vaak buiten samen met de Fanfare om een serenade of een
evenement muzikaal op te luisteren, zoals de carnavalsoptocht, Koninginnedag,
kermisopening en het jaarlijks terugkerende pleintjesconcert.

Jeugdopleiding
Het doel van de jeugdopleiding is dat de leerlingen zo muzikaal vaardig worden dat zij met
gemak na hun diploma kunnen meespelen bij de Fanfare of Slagwerkgroep.

Klein koper
Keuze van instrument wordt bepaald door de dirigent en de beschikbaarheid van de
instrumenten. De lessen voor klein koper worden verzorgd door Musicas De lessen vinden
plaats op maandagmiddag in De Vurherd.

Slagwerk
De lessen voor slagwerk worden verzorgd door Musicas en gegeven door John Klaus op
woensdagmiddag en donderdagmiddag/avond.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is in het leven geroepen door het bestuur om alle zaken te regelen voor
alle jeugd (met uitzondering van de opleiding) tot 16 jaar.
Als jeugdcommissie hebben we de volgende taken:
• Het communiceren tussen de ouders van de jeugdleden en de vereniging.
• Het maken van afspraken/reglement over jeugdzaken.
• Het vergemakkelijken van de instroming in het korps na het behalen van het
diploma.
• Het werven van geld voor jeugdzaken, zoals de kermisactie.
• Het organiseren van jaarlijkse jeugdactiviteiten, zoals een jeugduitje.
• Het stimuleren van de jeugdfanfare en jeugdslagwerkgroep.
• Het opstellen van een activiteitenschema.
• Het aankleden van de jeugdleden.

Aanmelding & informatie
opleiding klein koper en slagwerk
Contactpersoon
Marjan van Eijk
Balisboom 17
5715 BZ LIEROP
Tel: 06-29372847
jeugdopleidingfanfarelierop@gmail.com
Na aanmelding ben je een leerling van de vereniging. De vereniging schrijft jou in
als cursist (leerling) bij Muziekschool Musicas. Je krijgt een instrument in bruikleen. Wees
zuinig op je instrument, want instrumenten zijn duur.
De muziekboeken zijn voor rekening van de leerling. Jij betaalt de contributie en
opleidingskosten aan de vereniging.
Wanneer je lid van een vereniging bent wordt natuurlijk van jou verwacht dat je regelmatig
oefent, zodat je de examens met goede resultaten kunt doorlopen. Wij verwachten ook van
jou dat je ook meedoet aan alle activiteiten, die de vereniging organiseert.
De praktijklessen worden individueel, dan wel in kleine groepjes, gegeven. Voor de
A– opleiding staat 15 minuten les.
B – opleiding staat 20 minuten
C – opleiding staat 25 minuten
D – opleiding staat 30 minuten les.
Bij elk diploma hoort een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte.
De theorielessen voor klein koper
Zodra bekend is dat je praktijkexamen mag doen voor een diploma, wordt je ook aangemeld
voor het theoriegedeelte. Je krijgt de data en aanvangstijden rechtstreeks van
Muziekschool Musicas.
De theorielessen en het examen worden meestal gegeven in De Ruchte te Someren of in De
Klepel te Asten. De uitslag krijg je van je praktijkdocent.
De praktijkexamens zijn in april en november. Als je klaar bent voor het examen geeft de
docent dit door aan Muziekschool Musicas. Van de docent krijg je datum, tijd en
locatie door. via de mail jeugdopleidingfanfarelierop@gmail.com krijg je het examenrooster.
Als je geslaagd bent, krijg je een puntenlijst en een landelijk erkend unisono diploma.
Young Dynamic fanfare
Zodra de docent vindt dat je er aan toe bent mag je bij de jeugdfanfare. Zij repeteren op
woensdagavond van 18:00 – 19:00 met Laura van Brugel, als dirigent. Wanneer de leerling
het B-diploma heeft behaald, mag deze deelnemen aan de repetities van de fanfare. Er
wordt bekeken op welk instrument gespeeld kan worden. Natuurlijk mogen leerlingen na
het B-diploma doorgaan met het volgen van lessen.

Aanmelding & informatie
opleiding klein koper en slagwerk
De theorielessen slagwerk
worden apart gegeven door John Klaus in groepjes van dezelfde niveaus, in Lierop·
De slagwerkopleiding wordt gegeven door John Klaus.·
De slagwerkopleiding is onderverdeeld in drie fases slagwerk.
De drie fases zijn A, B en C/D.
In fase A kan men na 2 jaar een graadexamen A1 doen. Vervolgens na 1 jaar een
graadexamen A2.
Fase B kent ook weer B1 en B2 met afsluitende graadexamens in een tijdsspanne van
3 jaar.
Hierna kun je fase C/D volgen die een maximum heeft van 2 jaar.
De beoordeling van alle fases vindt plaats op grond van hiervoor geldende landelijke
exameneisen.
Plaatsing voor een examen geschiedt op advies van de docent.
Het praktijkexamen
Dit examen vindt plaats in Lierop. De examencommissie bestaat uit John Klaus, 1 bestuurslid
fanfare en 1 examinator van Kunstlokaal, de Muziekschool Gemert/Bakel. Van je docent krijg
je datum en tijd voor in je schrift en via de mail van jeugdopleidingfanfarelierop@gmail.com.
Als je geslaagd bent krijg je een puntenlijst en een diploma dat voldoet aan de landelijke
eisen.
Het theorie-examen
Dit examen vindt aansluitend plaats na een reeks theorielessen in Lierop.
Jeugdslagwerk
De slagwerkers, die hun A-diploma hebben behaald, krijgen een trom van de vereniging en
gaan dan door naar de jeugdslagwerkgroep. Wees zuinig op je instrumenten, want
instrumenten zijn duur. De jeugdslagwerkgroep repeteert op donderdagavond van 19.15 tot
20.00 uur met als instructeur John Klaus.
Na het B-diploma stroom je door naar de Slagwerkgroep, dit in overleg met je docent en
instructeur. Wel wordt er van je verwacht dat je doorgaat met algemeen slagwerk voor een
brede muzikale ontwikkeling. Hiermee kan je nog meer diploma’s halen. Meer informatie
hierover kan je vragen aan je docent.
Belangrijke mededelingen
Schrijft je docent op in je schrift zoals oefeningen/aandachtspunten voor de volgende les,
aanschaf van een lesboek, gewijzigde lestijden, datum/tijd van examen. Mocht jij of je
ouders nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de docent of Marjan van Eijk.

Aanmelding & informatie
opleiding klein koper en slagwerk
Opzeggen van de opleiding kan alleen met ingang van het nieuwe lesjaar dat na de grote
schoolvakantie begint of na de kerstvakantie
Betaling van de contributie (incl. lesgeld) van de Fanfare gebeurt via automatische incasso of
desgewenst na ontvangst van een acceptgiro. De hoogte van de contributie is afhankelijk
van de opleiding die je gaat volgen. Voor financiële vragen kan je contact opnemen met de
penningmeester van de Fanfare.
Jeugdleden (onder 18 jaar)

€50,00

Bijdrage opleidingskosten jeugdleden
A – €120,00
B – €160,00
C – €200,00
Lesgeldrestitutie vindt niet plaats, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, bijvoorbeeld
langdurigeziekte of verhuizing. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend. Als
door afwezigheid van de docent meer dan 1/8 deel van de lessen uitvalt, kan je een verzoek
indienen vóór het einde van de lopende cursus. Bij uitschrijving wordt altijd een
opzegtermijn van één volle kalendermaand gehanteerd.
Onderhoud/reparatie klein koper instrument
Wanneer je instrument moet worden gerepareerd/onderhouden kan je terecht bij:
Jan van Lieshout Frzn.
Felicitéstraat 48
Tel. 0492 – 331853
Onderhoud/reparatie slagwerk instrument
Wanneer je instrument moet worden gerepareerd/onderhouden kan je terecht bij:
John Thijssens
Kerkenhuis 6
5715BP, Lierop

Lesboek & Kleding
Lesboeken
Zodra je een lesboek nodig hebt, krijg je dat te horen van je docent. Je kan het lesboek op de
volgende manieren kopen:
• Jouw docent kent nog iemand van de opleiding, waarvan je dat boek kan kopen. Je
neemt dan zelf contact op met die persoon en bepaalt samen de prijs.
• Je geeft door aan Marjan van Eijk welk lesboek je nodig hebt en zij bestelt dit boek.
De kosten van het boek zijn voor jouw rekening.
• Je bestelt zelf het boek bij de juiste uitgever. Alle kosten van het lesboek zijn voor
jouw rekening.
Alle boeken kun je bij een van de volgende uitgevers bestellen:
• www.dehaske.nl (tel. 0513 – 653 053) vooral blaasinstrumentboeken
• www.dmpnet.nl (tel. 0475 – 491 989) slagwerkboeken van Henk Mennens
• www.musicallin.nl (tel. 071-3615698)
• Theorieboeken Algemene Muziektheorie A, B en C zijn verkrijgbaar bij Marjan van
Eijk

Kleding jeugdfanfare / jeugdslagwerk
Poloshirt Speciaal voor de jeugdleden heeft de vereniging eigen poloshirts, die alleen worden
gedragen tijdens een optreden. Een poloshirt krijg je vlak voor het optreden en lever je daarna
weer in. Onder het poloshirt draag je een wit shirt/blouse met lange mouwen. Hierbij draag
je een zwarte spijkerbroek tot op de schoenen, zwarte sokken en zwarte schoenen.
Een uniform krijg je zodra je met de Fanfare of Slagwerkgroep mee gaat doen. Als we er
eentje op voorraad hebben liggen, krijg je deze meteen mee. Zo niet, dan bekijken we hoe
snel je een pak alsnog kan krijgen. Ook dan is het van belang dat je zwarte sokken en zwarte
schoenen draagt. Ans van Gastel houdt bij wie allemaal een pak heeft. Als je vragen hebt
over jouw uniform, dan kan je bij haar of bij Marjan van Eijk terecht.
Uniformen zijn duur en blijven eigendom van de vereniging. Wees er dus zuinig op!

Onderhoud uniform
Wasvoorschriften:
•
Witte blouse en bef: Apart wassen op 30°C
•
Broek / blouson / gilet / strik: Als deze vies zijn, laat je ze stomen.
Het stomen van onze uniformen gebeurt bij een vaste stomerij. Voor meer informatie over
het stomen kan je terecht bij Ans van Gastel. De eerste keer dat het uniform moet worden
gestoomd is op de kosten van de vereniging. Is het pak daarna weer vuil, dan moet je dit
zelf betalen.

Slotwoord
Dit is de laatste bladzijde van het informatieboekje. Wij, als bestuur hopen dat je alle
informatie goed hebt gelezen en begrijpt. Als er dingen zijn die je niet begrijpt, vraagt het
aan ons of aan je docent.
Als laatste willen wij jou heel veel plezier toewensen met het maken van muziek!

