
 dat kan hoor... 
...we hebben een nieuwe 
jeugdopleiding!

Muziekvereniging St. Caecilia Voorburg is een vereniging 
van mensen met passie voor muziek en samen muziek 
maken. Iedereen is welkom om lid te worden; Jong en 
minder jong. De vereniging bestaat al meer dan 100 
jaar en huisvest inmiddels meer dan 10 verschillende 
muziekgezelschappen. Elk met een eigen genre. 
Speelplezier en kwaliteit staan beiden hoog in ons 
vaandel. Voor nadere informatie over onze vereniging en  
deze muziekgezelschappen kijk op www.stcaecilia.nl

MUZIEK LEREN MAKEN IN DRIE STAPPEN 

Muziek luisteren is leuk, maar zelf muziek maken samen met 
anderen, is nog veel leuker….. 
Dat gunnen we ieder kind!

Muziekvereniging St. Caecilia heeft daarom een nieuwe, 
heel leuke opleiding voor de jeugd.  
Doel hiervan is om kinderen vanaf een jaar of acht, in 
drie stappen klaar te stomen om binnen een jaar mee te 
spelen met de Small Time Big Band (STBB), onze speciale 
bigband voor jeugd tot 16 jaar. Ook als ze nog nooit 
eerder muziekles hebben gehad!

Groene Zoom 11,  2491EJ  Den Haag.  Je bent er zo! 1

Bekijk ons   3 -stappenplan

Klik 
hieronder 

voor stap 1

www.stcaecilia.nl


Inleiding
Als je het leuk vindt om muziek te maken, ga je 
beginnen met het een en ander te leren. 
Om een paar dingen te noemen: hoe lees je noten-
schrift, hoe kies je een instrument, wat is het verschil 
tussen ritme en maat...  
Dat leer je in stap 1. Je legt daarmee een goede 
muzikale basis voor stap 2. 

Opzet van de basiscursus Muziek
In vijftien lessen krijgen kinderen de kans om op een 
gevarieerde en praktijkgerichte manier kennis te 
maken met muziek. Ook wordt de basis gelegd voor 
vaardigheden die bij muziek maken belangrijk zijn: 
goed luisteren, maat houden en presenteren. 
En er wordt een begin gemaakt met het noten lezen. 

Inhoud
Spelenderwijs leren en tegelijkertijd plezier beleven 
staat voorop in de lessen. 
De kinderen maken kennis met aspecten van 
het notenschrift en symbolen, ritme en melodie, 
improviseren, basale muziektheorie (dynamiek, 
tempo, vorm, canon ed.), dirigeren, componeren, 
instrumenten en instrumentgroepen, samenspelen, 
presenteren en meer. De kinderen leren deze 
aspecten door middel van luister, -lees, -en speel-
activiteiten, bijv. al zingend, klappend of op de 
blokfluit. 

In de lessen worden regelmatig instrumenten 
gedemonstreerd zoals bijvoorbeeld de saxofoon, 
de klarinet en de akoestische gitaar. 
Aan het einde van de cursus verzorgen de leerlingen 
een concert voor belangstellenden. 

Oriëntatie muziekinstrumenten
In de lessen zullen regelmatig muzikanten uit 
St. Caecilia uitgenodigd worden om mee te spelen 
op hun instrument. Je mag ook instrumenten zelf 
uitproberen.

Zo krijgen kinderen een beeld van welke instru-
menten je allemaal kunt leren bespelen en wat hen 
het meest aanspreekt. Om de oriëntatie compleet 
te maken worden de kinderen en hun ouders 
uitgenodigd om een repetitie van het Harmonie- 
orkest en een bigband bij te wonen. Deze bezoekjes 
zijn onderdeel van de lessen. Dat wil zeggen dat 
het niet alleen maar kijken zal zijn, maar voor de 
kinderen vooral ook (mee)doen en ervaren hoe is om 
in een orkest te zitten.

Basisvaardigheden 
In de lessen wordt gezongen en gespeeld op ritme- 
en melodie-instrumenten. 
Omdat veel van de instrumenten die je bij St. Caecilia 
kunt leren bespelen blaasinstrumenten zijn, is ervoor 
gekozen om hiervoor een basis te leggen door 
middel van de blokfluit. 
Het blokfluitspel wordt zo veel mogelijk geïntegreerd 
in de andere lesonderdelen. 
De kinderen krijgen een CD waarop begeleidingen 
van liedjes en blokfluitstukjes staan, zodat ze hier 
thuis mee kunnen oefenen. In de lessen wordt 
gezongen en gespeeld op ritme- en melodie- 
instrumenten. 
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Klik 
hiernaast 

voor stap 2

Stap 1:  de basiscursus Muziek 
(15 lessen)
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Klik 
hiernaast 

voor stap 3

Stap 2: Zelf een instrument 
kiezen en leren bespelen

Een instrument kiezen 
Een instrument kiezen is soms moeilijk. We helpen je bij 
die keuze!

Na de basiscursus hebben we een gesprek met elke 
leerling en zijn of haar ouders/verzorgers. Dat is ook 
het moment waarop de leerling in overleg met de 
docent van de basisopleiding kiest voor een bepaald 
instrument. Bijvoorbeeld trompet, klarinet, saxofoon, 
trombone, dwarsfluit, slagwerk, gitaar of piano. 
De leeftijd, vorderingen, interesse en motivatie van 
de leerling spelen een belangrijke rol.  Zo ontstaat 
een vervolgplan op maat.
 
Lid worden en een instrument lenen  
De leerling schrijft zich in als lid van de vereniging en 
betaalt de maandelijkse contributie.
Vanaf dat moment kan de leerling tegen een 
geringe vergoeding (mits beschikbaar) een 
verenigingsinstrument in bruikleen krijgen. 
Kijk voor informatie op onze website. 
Zelf een instrument aanschaffen kan natuurlijk ook. 
Wij kunnen daarbij adviseren.  

Vijf gratis groepslessen 
Je krijgt 5 gratis groepslessen op het instrument dat je 
hebt gekozen. Heb je spijt van je keuze, dan kun je heel 
gemakkelijk wisselen als je een verenigingsinstrument 
hebt geleend.  

Alle nieuwe jeugdleden die de basiscursus Muziek 
hebben gevolgd en daarna lid worden, krijgen 
vijf gratis groepslessen op het door hem/haar 
gekozen instrument als eerste kennismaking met dit 
instrument en om alvast wat te leren samenspelen. 

De vereniging organiseert deze serie gratis 
groeps-lessen. Die wordt gegeven door een 
professionele docent met eventuele ondersteuning 
van ervaren muzikanten uit onze orkesten. Voor 
deze groepslessen wordt gebruik gemaakt van 

de lesmethode Essential Elements, waardoor de 
leerlingen al snel leren samenspelen met anderen. 

Privéles 
Voor als je de smaak te pakken hebt …..

Na die 5 gratis groepslessen wordt de leerling 
geadviseerd om zelf privéles te nemen, zodat hij of 
zij zich verder kan bekwamen in het spelen op een 
muziekinstrument. Dat bevordert het speelplezier en 
het leereffect van deelnemen aan de STBB bij stap 3. 
Voor privéles wordt lesgeld betaald aan de docent.   
Onze vereniging heeft voor een aantal instrumenten 
een docent beschikbaar, wij kunnen daarbij 
adviseren. 

Je krijgt dan individueel les, alhoewel groepslessen 
soms ook mogelijk zijn. De lessen worden gegeven 
door professionele en enthousiaste docenten.  
De lessen zijn op afspraak en duren 30 minuten. 
Je sluit daarvoor een lesoverovereenkomst 
rechtstreeks met de docent.  
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Small Time Big Band (tot 16 jaar)
In principe is het de bedoeling dat leerlingen, vrij 
snel na de 5 gratis groepslessen, gaan deelnemen 
aan de Small Time Big Band. Het precieze moment 
wordt bepaald in overleg met de docent, de dirigent 
en de leerling zelf. 

De Small Time Big Band is een beginnersorkest, 
waar je leert hoe je moet samenspelen met andere 
muzikanten en instrumenten onder leiding van een 
dirigent. De melodietjes die daar worden gespeeld 
zijn speciaal gearrangeerd voor beginnende 
muzikanten. Dit zijn vlotte en bekende melodieën 
die elke leerling aanspreken. 
Deelname aan de Small Time Big Band is een echte 
aanrader en is gratis voor jeugdleden van St. Caecilia.
Ben je de Small Time Big Band ontgroeid, dan 
kun je doorstromen naar een van de andere 
muziekgezelschappen van St. Caecilia, zoals 
bijvoorbeeld het Harmonie Orkest of bigband 
Straight Life.

Tijdstip en kosten basiscursus 
De basiscusus start bij voldoende deelname  
1 á 2 maal per jaar. De lessen zijn gepland op 
woensdagmiddag vanaf 16.00 uur. 
Deze cursus bestaat uit 15 lessen en kost 75 euro.  
Lesmateriaal is hierbij inbegrepen evenals de kosten 
van het lidmaatschap tot het einde van de cursus. 

Tijdstip en kosten Small Time Bigband en 
5 groepslessen vereniging
De STBB repeteert op woensdag van 18.00 tot 
19.00 uur.  De serie van 5 groepslessen wordt 
woensdagmiddag gegeven vanaf 16.00 uur. Het 
precieze tijdstip van deze groepslessen wordt in 
overleg met de deelnemers en de docent gepland.    
Deelname aan de STBB en de serie van vijf door 
de vereniging georganiseerde groepslessen, 
is gratis voor jeugdleden. De kosten van het 
jeugdlidmaatschap en het lesgeld staan vermeld 
op de onze website onder het menukopje De 
vereniging/opleidingen.

Leslokatie
Alle cursussen, lessen en repetities worden 
gehouden in ons het eigen verenigingsgebouw 
“MARCANTO” gelegen aan de Groene Zoom nr. 11, 
zijweg van de Westvlietweg.  Op nog geen drie 
minuten fietsen vanaf het oude centrum van 
Voorburg. Je bent er zo!

Nadere informatie en aanmelding 
Stuur ons een email (secretaris@stcaecilia.nl).  
Wij bellen u dan terug.
Het Inschrijfformulier voor de Basisopleiding en 
het Inschrijfformulier voor aanmelding lidmaatschap 
van de Vereniging vind u op de website.

Stap 3: Spelen in de 
Small Time Big Band

Overige informatie

mailto:secretaris@stcaecilia.nl

