
Groene Zoom 11,  2491EJ  Den Haag.  

Je bent er zo!

Is muziek maken je passie en wil je graag in een band spelen?

Dit is je kans!  
De Small Time Big Band (STTB, onderdeel van 
onze vereniging) oefent iedere woensdag 
van 18.00 uur tot 19.00 uur in ons vereni-
gingsgebouw Marcanto gelegen aan de 
Groene Zoom nr. 11, zijweg van de Westvliet-
weg.  Drie minuten fietsen vanaf het oude 
centrum van Voorburg. Je bent er zo!

Je komt 1x in de week in dit orkest repeteren 
en leert muziek maken met andere leerlin-
gen o.l.v een heuse dirigent. 
Zowel beginners als meergevorderde mu-
zikanten zijn welkom. Welk instrument je 
speelt maakt niet uit.

Als je zelf geen instrument hebt, of overweegt 
om een ander instrument te willen bespelen, 
kun je bij ons tijdelijk een instrument lenen. 
Kijk voor nadere informatie op oze website.

Wat moet je doen ?
Je meldt je aan als lid/leerling bij St. Caecilia. 
Dat kan via de website door het invullen van 
een aanmeldingsformulier of door een 
e-mail te sturen naar de secretaris: 
secretaris@stcaecilia.nl

Na je aanmelding wordt er contact met je 
opgenomen en om te horen wat je wensen 
zijn en welk instrument je bespeelt en hoe 

lang al. Dan bespreken we ook welk lespro-
gramma voor jou geschikt is en ga je direct 
deelnemen aan de STBB.

De Small Time Big Band is een beginneror-
kest, waar je leert hoe je moet samenspelen 
met andere muzikanten en instrumenten 
onder leiding van een dirigent. De melodie-
tjes die daar worden gespeeld zijn speciaal 
gearrangeerd voor de beginnende muzikan-
ten. 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 an-
dere muziekgezelschappen van St. Caecilia, 
zoals bijvoorbeeld het Harmonie Orkest of 
Big Band Straight Life. Kijk op onze website 
www.stcaecilia.nl.

Heb je nog nooit een instrument leren bespe-
len, dan hebben we een apart programma, 
zodat ook jij snel (mogelijk binnen 
een jaar) kunt deelnemen aan de 
Small Time Big Band.  

Voor nadere informatie zie ons jeugdpro-
gramma opleidingen.
Deelname aan de STBB is gratis voor jeugd-
leden. De kosten van het jeugdlidmaatschap 
en het lesgeld staan vermeld op onze web-
site.

Jeugdlid worden en meespelen met de Small Time Big Band?

lenen.Voor
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