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Jeugd & educatie

De Arti Express is het thema van het familie-
concert van harmonie Arti. Een vrolijke reis 
door Europa waarbij de hoofdconducteur 
de kinderen meeneemt langs verschillende 
landen en onderweg de verschillende instru-
menten in het harmonieorkest voorstelt. Het 
wordt een spannend avontuur: zal iedereen 
op tijd op het eindstation aankomen… of 
gooit een treinstaking toch roet in het eten? 
Kinderen kunnen meezingen in het Railrunner-
koortje. Ze mogen verkleed komen, net als de 
muzikanten van Arti. En alle afdelingen van de 
muziekvereniging doen mee. Van het begin-
nersensemble Toetie tot het opleidingsorkest 
Jong Arti en de muzikanten van Groot Arti. 
“Want”, zegt bestuurslid Evie-Janne van Noorel, 
“we willen laten zien hoe leuk het kan zijn om 
in een orkest te spelen, welke instrumenten 
daar allemaal in voorkomen en ook dat je mee 
kunt doen tot misschien wel je tachtigste. 
Samen muziek maken is niet gebonden aan 
leeftijd, je vormt met z’n allen een leuke ver-
eniging en jonge mensen kunnen prima door 
één deur met oudere.”
 
Evie-Janne legt uit dat Arti elk jaar een concert geeft speciaal voor 
kinderen tot een jaar of 7. Doel is om te laten zien dat een concert niet 
saai hoeft te zijn en waarbij je stil moet zijn en zitten. De familieconcer-
ten van Arti zijn altijd een feestje waar van alles gebeurt. Kinderen en 
papa’s en mama’s kunnen meedoen zoveel als ze willen.

Hoe hebben jullie ouders met kinderen hiervoor uitgenodigd?
Evie-Janne: “Harmonie Arti heeft een groot netwerk waar we graag 
gebruik van maken. De vereniging heeft 80 leden. Elk lid heeft familie, 
een vriendenkring, een school waar de kinderen op zitten, buren, col-
lega’s, zit op Facebook etc. Wij vragen altijd alle leden om actief onze 
concerten te promoten en dat gebeurt fanatiek. Daarnaast hebben we 
zelf bijna 250 likers van onze Facebookpagina en posten we online in 
verschillende groepen leuke nieuwtjes over Alphen aan den Rijn. Dit 
doen we naast het versturen van persberichten en het ophangen van 
leuke posters. Al met al hebben we dus een heel groot bereik in Alphen 
aan den Rijn. Omdat we al jarenlang elk jaar een vrolijk concert voor fa-
milies geven, hebben we ook veel profijt van mond-tot-mond reclame.” 

Welke liedjes worden er zoal gespeeld?
“We hebben meestal een muzikaal verhaal, geschreven door een van 
onze leden. Zo ook bij De Arti Express. De liedjes worden gezongen 
door het Railrunnerkoortje en waar mogelijk zingt het publiek mee. De 
meeste liedjes zijn gebaseerd op de muziek van ‘Allemaal Blaasmuziek’ 
van Windkracht 6. Maar aangezien we op treinreis door Europa gaan, 
zit er ook een vrolijk volksliedje uit Italië in en de K3 Hitmix bijvoor-
beeld.”

Wat waren zoal de thema’s van de familieconcerten in 
de afgelopen jaren?
“Vorig jaar hadden we ons Kattige KinderConcert, met onder andere 

Familieconcert Arti: investeren in de toekomst
In onze nieuwe rubriek Jeugd en Educatie delen we ook regelmatig good practices. Voorbeelden van initiatieven die wellicht een 
inspiratiebron kunnen zijn voor andere verenigingen. Zo geeft harmonie Arti uit Alphen zaterdag 8 februari een concert speciaal 
voor families met jonge kinderen. Doel: laten zien dat samen muziek maken niet suf is.
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Klankwijzer deelt inspirerende initiatieven
In onze nieuwe rubriek Jeugd en Educatie delen we ook regel-
matig good practices. Voorbeelden van initiatieven die wellicht 
een inspiratiebron kunnen zijn voor andere verenigingen. Heeft 
ook jouw vereniging een succesvolle activiteit op het gebied van 
jeugd en educatie die een inspiratiebron kan zijn voor andere 
verenigingen en die je landelijk wilt delen, stuur dan een korte 
beschrijving naar redactie@klankwijzer.nl

Puss in Boots van Franco Cesarini en allerlei andere kattenmuziekjes. 
Ook de Efteling is eens het onderwerp geweest en zelfgeschreven ver-
halen als Koning Winter geeft een feestje en het Mannetje op de Maan.” 

Voor de hand liggende vraag: levert het ook nieuwe leden op?
“Het doel is niet zozeer dat ze lid worden. Het gaat er vooral om ze een 
leuke ervaring te geven met muziek en het harmonieorkest. Om aan 
den lijve te ondervinden dat muziek maken en luisteren leuk is en niet 
suf of streng. Deze concerten zijn gericht op kinderen tot ongeveer 
een jaar of 7, dat is vaak wat jong om al een blaasinstrument te gaan 
spelen. Maar om überhaupt op de gedachte te komen om een (blaas)
instrument of slagwerk te leren spelen, moeten kinderen er op een 
leuke manier mee in aanraking komen. En dat lukt helaas niet altijd 
meer op school of van huis uit. Door zo’n concert kan het gebeuren dat 
ze later misschien wel benieuwd zijn naar een trombone of klarinet. En 
dan zien we ze misschien weer terug bij ons beginnersensemble Toetie 
of bij onze startklassen St’Arti. Dat is dan mooi meegenomen.”


