
    

 

 

 

 

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

al jaren organiseert muziekschool Grensland ieder voorjaar haar 

solistenconcours. Dit jaar vindt het solistenconcours plaats in het 

weekend van 14 en 15 april. Deelname aan dit solistenconcours is op 

vrijwillige basis, maar wordt sterk aanbevolen. Tijdens dit concours spelen 

de leerlingen solo of in een duet een nummer voor een vakundige jury. De 

jury geeft een onafhankelijk oordeel over eventuele verbeterpunten. De 

beoordeling door de jury is samen met het rapport dat door de docent 

twee keer per jaar ingevuld wordt, een goede indicatie van de 

vorderingen van de leerling.  

Natuurlijk is het erg spannend om voor een jury(lid) en een aantal 

toeschouwers (vaak familie en medemuzikanten) te spelen. Hier geldt 

echter: “jong geleerd, is oud gedaan”. Het solistenconcours vormt naast 

de reguliere lessen en het examen een belangrijk onderdeel van de 

muziekopleiding. 

Wij willen hierbij dan ook deelname aan het solistenconcours ten zeerste 

aanbevelen. 

 

De docent kan meer uitleg geven over deelname, en in overleg met de 

docent wordt ook het te spelen muziekstuk gekozen. 

De deelnemer met het hoogst aantal punten krijgt nog een aandenken, 

maar veel belangrijker is dat je door deelname aan het concours al een 

winnaar bent, ongeacht het aantal punten. 
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Leuk – Leuker - Leukste 

 

Muziek luisteren is leuk.... 
Muziek is leuk, naar muziek kun je luisteren, het maakt je blij, je kunt er 

lekker bij wegdromen. Muziek luisteren kan iedereen van jong tot oud. 

 

Zelf Muziek maken is leuker... 
Muziek maken is leuk, je kunt er heel veel van jezelf in kwijt: je gevoel, 

creativiteit en kunstzinnigheid. En het is natuurlijk een ideale manier om je 

te ontspannen.  

 

Samen muziek maken is het leukste..... 

Samen muziek maken is het aller leukste, naar elkaar luisteren, samen 

spelen. In het begin gaat het natuurlijk nog niet zo goed, maar een beetje 

oefenen en het gaat al beter klinken. Soms doe je het samen voor de sfeer 

in een schuurtje, maar je kunt het ook met carnaval of op een feestje, 

natuurlijk kan het ook  op het podium voor een groot publiek.  

Veel muzikanten in Big Bands, Blaasorkesten, en zelfs van beroemde bands 

zijn begonnen bij een muziekvereniging op slagwerk of op een 

blaasinstrument.  

 

Muziekschool Grensland verzorgt muzieklessen op blaasinstrumenten en 

op slagwerkinstrumenten op alle niveaus voor kinderen en volwassenen. 

Het cursusaanbod varieert van spelen met muziek voor jonge kinderen tot 

maatwerk lessen aan volwassenen. Want of je nu 4 of 80 bent: muziek is 

voor iedereen! 

 



    

 

 

Examens 

Ook dit jaar gaan er weer een groot aantal leerlingen op examen. De 
examens worden afgenomen door Kunstbalie Tilburg. 
Vertegenwoordigers en examinatoren van Kunstbalie komen speciaal 
hiervoor naar Budel om in Gemeenschapshuis de Borgh de examens af te 
nemen. Voor HaFaBra leerlingen (Blaasinstrumenten) bestaat het 
examen uit een theoretisch gedeelte en een praktisch deel. Het is niet 
nodig om theorie en praktijk in een en hetzelfde schooljaar af te leggen, 
wel moet men eerst theorie doen voordat men praktijk mag doen. Een 
leerling kan examen doen op A, B, C, en D niveau. Het diploma is landelijk 
erkend. 

Voor slagwerkers ligt dit iets anders. Ook hier zijn 4 niveaus. Het diploma 
op een bepaald niveau krijgt men als men een theorie examen en 3 
praktijk-examendelen succesvol heeft afgelegd. Het praktijk deel bestaat  
uit verschillende onderdelen, een verplicht onderdeel en twee keuze 
onderdelen. Slagwerkers moeten dus 4 examenonderdelen goed afsluiten 
alvorens ze een diploma in ontvangst kunnen nemen. De reden hiervoor is 
dat slagwerkers vaak op meedere instrumenten spelen. 

Als er vragen zijn over examens kan de docent hierover uitleg verstrekken, 
natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de muziekschool (via de 
website) of vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen. 

Verbouwing de Borgh 

De komende tijd kunnen we enige hinder van de verbouwingsaktiviteiten 
bij de Borgh in Budel ondervinden. De verbouwing start na carnaval. We 
gaan er echter vanuit dat alle lessen gewoon in de Borgh kunnen 
plaatsvinden. Ook gaan we er van uit dat de examens gewoon in de Borgh 
afgenomen kunnen worden. 



    

 

 

 

Harmonie Eendracht Maakt Macht –  Budel 
Ulli Bartmann     +31(0)6 14313771     u.bartmann1@chello.nl  

Soeriks Muziek Gezelschap – Soerendonk 
Toon van der Heijden       +31(0)495-592311      toonvdheijden@outlook.com 

Muziekvereniging De Poort van Brabant – Maarheeze 
Sanne de Bruijne     +31(0)6 15400374   sannedebruijne.sdb@gmail.com 

Harmonie Sint Cecilia – Hamont 
Ine van Dijk-Nooyen    +32(0)11-445073        nooijen@skynet.be 

Harmonie Les Echos de Dorplein – Budel Dorplein 
Mathijs Roosen                                MathijsRoosen@hotmail.com 

Harmonie Sint Antonius – Budel Schoot 
Liliane Looymans       +31(0)495-492748       l.looymans@chello.nl 

Fanfare Eendracht – Hamont Lo 
Marie-José Daniels    +32(0)11-445549   marie-jose.daniels@hotmail.com 

 

Website: www.muziekschoolgrensland.nl     

          

* Speciale data 
10 maart 2018  Theorie-examen 
31 maart 2018 Praktijkexamen 
14 en 15 april 2018 Solistenconcours  
24 juni 2018 Zomer voorspeelochtend  

 

 

 

Muziekschool Grensland is het opleidingscentrum voor blaasmuziek en slag-

werk in Cranendonck en Hamont. Muziekschool Grensland is de grootste 

muziekschool in Nederland die door een zevental verenigingen uit de regio 

zelf wordt geleid. De muziekopleiding wordt door gediplomeerde 

muziekdocenten gegeven. Er volgen op dit moment bijna 200 leerlingen 

muziekonderwijs bij Muziekschool Grensland. 

Voor vragen of opmerkingen betreffende de opleiding kunt u, zoals u 

gewend was, terecht bij de contactpersonen van de verenigingen. 

http://www.muziekschoolgrensland.nl/

