Informatiebrochure
LEERLINGENOPLEIDING
Hallo beste muziekvriend(in),
Heb je interesse om bij “Amor Musae” een muziekopleiding te gaan volgen?
Zo ja, lees dan verder waarom je hierin geen betere keus kunt maken.

Doel
Het doel van onze opleiding is om je muziek te leren maken op blaas- en slagwerkinstrumenten. Dus niet op
snaarinstrumenten, zoals gitaar, viool, cello, contrabas, piano of harp. Om te beginnen individueel en zo snel
mogelijk daarna samen met anderen in een orkest. Eerst in ons Instaporkest, dan in ons Opleidingsorkest en
later ……… in ons Groot Orkest.

Aanmelden
Als je muzieklessen wilt gaan volgen via onze vereniging, lever dan bijgevoegd aanmeldingsformulier (dat
ook is te downloaden van onze website: www.amormusae.nl) - volledig ingevuld en ondertekend - in bij
onze Coördinator Leerlingenopleiding, of retourneer een scan ervan per e-mail aan info@amormusae.nl.
Voor de individuele muzieklessen moet je je inschrijven bij de muziekschool (www.nieuweveste.nl) of bij
een particuliere muziekdocent(e). Geef hierbij aan dat je lid bent van “Amor Musae” uit Prinsenbeek.
In overleg met de muziekschool “Nieuwe Veste” te Breda worden de individuele lessen van onze leerlingen
gegeven in een dependance van de muziekschool in Prinsenbeek. Alleen voor instrumenten waarvoor er te
weinig leerlingen uit Prinsenbeek komen, worden de lessen aan de muziekschool in Breda gegeven.
Alle informatie over het volgen van de muzieklessen ontvang je van de muziekschool of van je particuliere
muziekdocent(e). Bij aanvang van het schooljaar geef je aan onze Coördinator Leerlingenopleiding of via
info@amormusae.nl de datum door van je eerste les en de naam van je muziekdocent(e). Wij bevestigen
dan aan de muziekschool dat je lid bent van onze vereniging.

Lesgeld
Leerlingen betalen hun lesgeld rechtstreeks aan de muziekschool of aan de particuliere muziekdocent(e).
Voor leerlingen, die lid zijn van onze vereniging, gelden bij de muziekschool gereduceerde tarieven.

Contributie
Het runnen van onze vereniging kost veel geld. Een belangrijk deel daarvan wordt door de leden opgebracht
in de vorm van contributie. De verschuldigde contributie wordt ieder kwartaal geïnd, middels een af te geven
doorlopende machtiging tot automatische incasso. De hoogte van de contributie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kan tijdelijk ontheffing worden verleend van de verplichting tot het
betalen van contributie.
Voor leerlingen, die geen deel uitmaken van het Groot Orkest of Seniorenorkest, bedraagt de contributie in
2022 een bescheiden € 13,75 per kwartaal.

Instrumentarium
Aan leerlingen, die geen eigen instrument bezitten, stelt de “Stichting Musical Instruments for Children”
(www.stichting-mifc.nl), tegen een gematigde vergoeding, zo mogelijk een voor hen geschikt instrument ter
beschikking.

Vorderingen & Examens
Als je nog niet eerder een instrument hebt bespeeld, kost het best wat moeite om het ultieme doel, een plaats
in dat fantastische Groot Orkest van “Amor Musae” (toch?), te bereiken. Natuurlijk beschikt niet iedereen
over evenveel muzikaal talent, maar we willen iedereen wel graag de kans geven om zijn of haar talent met
de hulp van vakdocenten optimaal te ontwikkelen. Hierbij word je zowel voor het theoretische als praktische
deel van de muziekexamens opgeleid. Bij voldoende inzet en door thuis regelmatig te oefenen, zul je versteld
staan van de vorderingen die je maakt.
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Tweemaal per jaar verstrekt de muziekschool een rapport waarin je muziekdocent(e) aangeeft hoe jouw
muziekleven zich ontwikkelt. Normaal gesproken kun je het A-diploma binnen twee jaar behalen, waarna je
nog kunt verder studeren voor het B-diploma en eventueel zelfs voor het C- en D-diploma.
Alle informatie over de examenreglementen en over de deelname aan de examens en de voorbereiding
daarop wordt door de muziekschool verstrekt.

Afmelden
Het is natuurlijk de bedoeling dat je probeert trouw en goed voorbereid alle lessen te volgen. Wanneer je een
keertje echt verhinderd bent, meld je je tijdig af bij je muziekdocent(e).
Mocht je besluiten met het volgen van muzieklessen te stoppen, dan stel je niet alleen je muziekdocent(e)
hiervan op de hoogte, maar meld je dit ook schriftelijk dan wel via info@amormusae.nl aan het bestuur van
“Amor Musae”.

Orkestlidmaatschap
Als je onder de vlag van “Amor Musae” een muziekopleiding volgt, mag je kort na je eerste halfjaar muziekles al komen proeven aan het samen met anderen muziek maken in ons Instaporkest. En daarna gaan meespelen in het Opleidingsorkest, zodra we verwachten dat je daarin mee kunt. Je individuele lessen gaan
daarnaast natuurlijk ook gewoon door.
Toelating tot het Groot Orkest van de vereniging volgt in de regel pas na het behalen van het B-diploma.
Soms kan dat al iets eerder, terwijl voor bepaalde instrumenten aan de toelating een hogere opleidingseis kan
worden gesteld. Hoe dan ook, in alle gevallen moet er altijd wel eerst worden voorgespeeld voor de dirigent.

Leerlingenpresentatie
Bij de jaarlijkse leerlingenpresentatie, aan het eind van het schooljaar, laat je aan je ouders, opa’s en oma’s
en andere belangstellenden horen hoe leuk het is om muziek te maken en hoe goed je het afgelopen jaar
vooruit bent gegaan. Tevens doe je hierdoor enige podiumervaring op. Sommige leerlingen treden dan op als
solist, andere in ensembleverband. En natuurlijk treedt dan ook het Instaporkest en Opleidingsorkest op.

Nieuws
Actuele wetenswaardigheden, die voor de jou en/of je ouders/verzorgers van belang zijn, worden per e-mail
onder jouw en hun aandacht gebracht. Belangrijk dus om er goed nota van te nemen. Dit geldt ook voor het
regelmatig raadplegen van de actuele informatie op onze website: www.amormusae.nl.

Privacy-beleid
Hoe “Amor Musae” omgaat met de bescherming van de persoonsgegevens, die aan haar zijn toevertrouwd, is
vastgelegd in haar privacy-beleid. Te raadplegen op onze website www.amormusae.nl.
Als je nog minderjarig (jonger dan 16 jaar) bent, heeft “Amor Musae” de schriftelijke toestemming van je
ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger nodig om jouw en ook hun persoonsgegevens te mogen
opslaan en gebruiken.
Instemming met het privacy-beleid van “Amor Musae” is op grond van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een wettelijke voorwaarde om jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je ouders, verzorgers
of wettelijk vertegenwoordiger te mogen verwerken. Dit zijn de gegevens die nodig zijn voor een goede onderlinge
communicatie en, in het algemeen, het goed functioneren van onze vereniging. Het is daarmee onvermijdelijk ook tot
een essentiële voorwaarde geworden om het lidmaatschap van “Amor Musae” te verkrijgen.

Nog Vragen?

Coördinator Leerlingenopleiding: Rob T. Stevens
Tel. 06-22185403 - E-mail: info@amormusae.nl
Of kom op donderdagavond, tussen 18.45 - 19.45 uur, gewoon eens langs tijdens de
repetitie van ons Opleidingsorkest, in De Drie Linden, Heisprong 15 te Prinsenbeek.
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