Welkom bij de muziekopleiding van Concordia.
Muziek maken is iets fantastisch. Kijk maar eens hoeveel mensen het doen en iedereen luistert wel eens naar
muziek. Je kunt muziek overal toepassen. Bij liefde, verdriet, blijdschap, je kunt er op dansen en bij
wegdromen. Al je emotie kun je kwijt in muziek.
Bij Concordia leer je hoe je een instrument moet bespelen en onderhouden. Je leert zelf muziek maken, maar
ook samenspelen in een groep. Met elkaar muziek maken is een prachtige hobby.
Voor deelname aan de opleiding van Concordia zijn enkele regels opgesteld.
Allereerst moet je lid zijn van de vereniging om aan de opleiding mee te kunnen doen. Als lid van de
vereniging betaal je € 13,- contributie per maand (vanaf 14 jaar is dat € 16,00), maar de eerste twee
maanden zijn gratis. De vereniging zorgt voor een muziekdocent, lesruimte, het lesprogramma en je krijgt
een instrument van de vereniging in bruikleen.
Bij Concordia leiden we je op tot en met het Hafabra-muziekdiploma B. De eerste 6 maanden les zijn gratis,
daarna betaal je € 12,50 per maand lesgeld. De vereniging neemt ongeveer de helft van de kosten voor haar
rekening, hierdoor kunnen we het lesgeld laag houden.
Wil je na het behalen van het B-diploma verder, dan kan dat ook bij Concordia, maar onder andere
voorwaarden. De vereniging draagt dan niet meer bij in de kosten.
Als lid van de vereniging hoor je al tijdens de lesperiode bij een van de afdelingen van Concordia.
De eerste periode krijg je alleen muziekles, maar al gauw begin je ook met samenspelen. Je begint hiermee in
het leerlingenorkest. Na het behalen van het basiscertificaat kun je meespelen met de jeugdshowband.
Afhankelijk van je leeftijd en niveau kun je daarna doorstromen naar de showband.
Het eerste lesboek krijg je van de vereniging, de volgende lesboeken zijn voor eigen rekening. Het aanmelden
voor de examens gebeurt door de vereniging, het examengeld wordt niet door de vereniging vergoed.
Er wordt van je verwacht dat je het muziekinstrument goed onderhoudt. Eventuele schade dient direct
doorgegeven te worden.
Mocht het voorkomen dat je niet op les kunt komen dan geef je dit even door aan de docent.
Omdat Concordia bijdraagt in een groot deel van de kosten van je opleiding, verwachten we dat je, na het
behalen van een diploma, tenminste twee jaar als lid actief blijft. Als het lidmaatschap eerder wordt opgezegd
moet je een deel van het door de vereniging betaalde lesgeld terugbetalen.
De opleiding van Concordia is immers bedoeld om de muzikale kwaliteit van de afdelingen op peil te brengen
en te handhaven.
We hopen dat je veel plezier zult beleven in het zelf muziek maken. Je opleiding zal daartoe bijdragen.

Feiten op een rijtje:
 Contributie: € 13,- per maand, vanaf 14 jaar € 16,00 per maand. Eerste twee maanden gratis.
 Eerste halfjaar les is gratis, daarna € 12,50 per maand lesgeld.
 Instrument in bruikleen, 1e lesboek gratis, examengeld voor rekening van de leerling.
 Bijdrage van de vereniging in de kosten tot en met muziekdiploma B.
 Concordia heeft ook majorette- en guardgroepen. De contributie hiervoor kan afwijken.
 Kijk altijd op www.concordiazevenhuizen.nl voor actuele bedragen en regelingen

