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Orthense harmOnieI love

Muziek maken voor iedereen!

Bij de Orthense Harmonie kan iedereen muziek 

maken. Van beginnend muzikant tot ervaren 

muzikant. Kwalitatief goed muziek maken gaat 

bij ons hand in hand met sociale binding en 

gezelligheid. 

De voordelen van een muziekinstrument leren 

bespelen bij de Orthense Harmonie zijn:

- Samenspel, motivatie, plezier

- Sociale binding door leuke uitjes en kamp

- Keuze uit verschillende opleiders

- Een leeninstrument

- Een gedeeltelijke lesgeldvergoeding

Doe je mee in het instaporkest?

Als je nog maar een paar noten hebt geleerd, 

kan je al samenspelen. Ervaar in het instaporkest 

hoe leuk dat is! De repetitie is eens per twee 

weken op zondagochtend in de Schijvenloods 

tegenover het Nico Schuurmanshuis (ketsheuvel 

50) in Den Bosch van 9.45-10.15 uur. 

Doe je mee in het jeugdorkest?

Als je goed vooruit bent gegaan tijdens de lessen 

en (bijna) alle noten kan spelen, dan mag je 

meedoen in het jeugdorkest. In het jeugdorkest 

speel je leuke populaire liedjes. Het jeugdorkest 

repeteert eens per twee weken in het Nico 

Schuurmanshuis. De ene keer van 9.45-10.15 

uur en de andere keer van 9.45-11.00 uur. Het 

laatste half uur repeteer je dan mee met het 

grote orkest, dat is wel heel gaaf om te doen!

Doe je mee in het grote orkest?

Vanaf een HaFaBra diploma A mag je meedoen 

in het grote orkest. In het grote orkest groei je 

door tot een goede muzikant op ten minste B 

niveau. We zijn op zoek naar ervaren, kwalitatief 

goede muzikanten die het leuk vinden om de 

jeugd tijdens de repetities te ondersteunen. De 

Orthense Harmonie wil graag mooie, kwalitatief 

goede muziek maken die ook nog eens prettig is 

om naar te luisteren. Het grote orkest repeteert 

elke zondagochtend van 10.30-12.30 uur in het 

Nico Schuurmanshuis.

Klinkt goed hè!

een instrument bespelen en samen 

muziek maken en leuke dingen doen
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