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Van doedelzak tot dj: 
iedereen is welkom

GOOD PRACTICE

  Harmonie Sint Cecilia uit het Brabantse Liessel zag de gemiddelde leeftijd van 
het ledenbestand gestaag oplopen. Om de vergrijzing een halt toe te roepen, besloot de 
vereniging na 80 jaar het roer volledig om te gooien. Met een hippe naam, een flitsende 
outfit, veelzijdig repertoire en een verbreding van het instrumentarium hoopt de vereniging 
een verjongingskuur te ondergaan.

 

TEKST:  ONZE REDACTIE • FOTO’S: AANLEVERING TUNE

De benaming harmonie Sint Cecilia 
werd na 80 jaar omgedoopt in muziek-
vereniging Tune.
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Zestig namen op de ledenlijst. 
Veel muziekverenigingen zouden 
er meteen voor willen tekenen. 

Maar bij harmonie Sint Cecilia uit 
Liessel keken ze niet alleen naar de aan-
tallen. Een analyse van het ledenbestand 
zette het bestuur aan het denken. Meer 
dan de helft van de muzikanten heeft al 
Abraham of Sara gezien. Absoluut niets 
mis mee, natuurlijk. Maar van die zes-
tig leden zijn er slechts dertien 18 jaar 
of jonger. Dan slaat de balans wel erg 
ver door naar alsmaar uitdunnende en 
grijzer wordende haardossen. Tijd voor 
actie. “We hebben in de herfst van 2017 
een brainstormsessie georganiseerd om 
samen met alle leden onder andere de 
‘naderende vergrijzing’ te bespreken”, 
legt bestuurslid en muzikant Bart Bee-
nen uit. “Hierbij mochten de leden hun 
gedachten op Post-its schrijven. Over 
het algemeen waren de opmerkingen 
gerelateerd aan het imago van de har-
monie. We waren gekleed in een strak 
uniform met een wat pompeuze pet en 
dat was niet bevorderlijk voor nieuwe 
aanwas. Ook leefde het idee om meer 
instrumenten toe te laten dan alleen 
koper- en houtinstrumenten en slag-
werk. In het verleden hadden we al een 
aantal themaconcerten verzorgd waarbij 
een ritmesectie werd ingezet. De muzi-
kanten van dat combo moesten telkens 
worden ingehuurd. Hoe leuk zou het 
zijn als we binnen de eigen gelederen 
muzikanten op gitaar, basgitaar en key-
board zouden hebben.”

HIPPER
De conclusie was helder: om aantrek-
kelijker te worden voor nieuwe leden 
moest de harmonie een hipper image 
creëren. Met de input van de leden gin-
gen bestuur en commissies aan de slag. 
Allereerst werd gekozen voor een nieuwe 
naam. Sint Cecilia werd omgedoopt 
tot Tune. Bij een nieuwe naam hoort 
uiteraard ook een nieuw logo. Ook het 
uniform verdween in de kast. Door 
actiever te worden op sociale media 
werd de zichtbaarheid onder jongeren 
vergroot. Beenen: “Maar als je meer 
jeugd wilt aantrekken, moet ook de 
muziekkeuze worden aangepast. In de 
oude setting met een harmonieorkest en 
slagwerkgroep ben je beperkt in je reper-

toire. Daarom is het idee ontstaan om 
iedereen die ook maar iets met muziek 
wil doen bij Tune terecht kan. Van doe-
delzak tot dj.”

REACTIES
Een rigoureuze verandering die wellicht 
met name bij oudere leden voor emo-
tionele reacties zorgde. Toch viel dat 
volgens Beenen mee. “Op een enkeling 
na viel de keuze bij de leden in goede 
aarde.” Na de viering van het 80-jarig 
jubileumjaar ging harmonie Sint Cecilia 
op 31 januari 2019 officieel over naar 
Muziekvereniging Tune. De naams-
wijziging werd groots aangekondigd 
in de lokale gedrukte media, maar ook 
via Facebook, Instagram, Twitter en de 
nieuwe website. “Ons eerste optreden als 
Tune was van onze slagwerkgroep op de 
pronkzitting van de lokale carnavalsver-
eniging. Daarvoor hebben we speciale 
banners laten maken, zodat het publiek 
kon wennen aan de nieuwe naam.” De 
achterban reageerde positief op de nieu-
we koers van de lokale muziekvereni-
ging. “Naast de nieuwe naam zijn we nu 
ook duidelijk anders gekleed. Zeker op 
de nieuwe outfit hebben we ontzettend 
veel complimenten en positieve reacties 
gekregen. Vooral toen we voor het eerst 
in de openbaarheid traden in onze nieu-
we tenues. Wat de muziekkeuze betreft 
is de wijziging mede ook door corona 
nog maar mondjesmaat zichtbaar. Er 
spelen wel al enkele leden van het orkest 
steeds vaker mee met de slagwerkgroep. 
Dat wordt gewaardeerd.”
  
IDEE
Het idee om ook muzikanten toe te 
laten op instrumenten die niet tot de 
harmoniebezetting horen, komt niet 
zomaar uit de lucht vallen. “We geven 
als vereniging eens per twee jaar mu-
zieklessen op de basisschool. Tijdens 
deze lessen merken we dat kinderen 
enthousiast zijn om muziek te maken, 
maar dat veel kinderen ook al gitaar of 
andere instrumenten bespelen. We heb-
ben vervolgens bij harmonie Sint Lucia 
uit Mierlo een repetitie van het popor-
kest bezocht. Daar spelen leerlingen op 
hout- en koperinstrumenten, maar ook 
op gitaar, keyboard en slagwerk samen, 
onder leiding van een dirigent. De mu-
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ziekkeuze is speciaal op deze doelgroep 
afgestemd en bedoeld om leerlingen vast 
te houden, maar ook om nieuwe aanwas 
aan te trekken.”

POPORKEST
Inmiddels heeft Tune al nieuwe leerlin-
gen op basgitaar, gitaar, toetsen, slag-
werk, viool, zang, saxofoon en hoorn 
mogen verwelkomen. Allemaal kinderen 
tussen de 10 en circa 14 jaar. Het idee is 
om hiermee een poporkest te vormen, 
genaamd TuneIN, wat letterlijk afstem-
men betekent. Beenen: “We willen 
leerlingen niet alleen solo laten spelen, 
maar ook samen met elkaar, waarbij ze 
moeten afstemmen met de dirigent en 
overige muzikanten.” Punt was wel om 
een dirigent te vinden voor zo’n gemê-
leerd gezelschap. Voor de vacature liep 
het niet bepaald storm. “We beseffen 
dat een muzikale duizendpoot die zowel 

feeling heeft voor blaasmuziek als voor 
popmuziek moeilijk is te vinden. Daar-
naast zal het ook iemand moeten zijn 
die het een uitdaging vindt met ons de 
zoektocht aan te gaan om met al die ver-
schillende muzikanten een mooi orkest 
te vormen. We hopen dat een dirigent 
of bandleider in de dop TuneIN als een 
schitterende uitdaging ziet. Uiteindelijk 
is ons doel lekker samen muziek te blij-
ven maken voor jong en oud en voor de 
gemeenschap.”

Tune hoopt door het nieuwe imago 
niet alleen kinderen maar ook jongeren 
en volwassenen aan te trekken. “Onze 
werving gaat zich nu ook richten op de 
jongvolwassenen die vroeger ook al eens 
een instrument hebben bespeeld. We 
hopen dat het door de ontwikkelingen 
bij Tune weer bij hen begint te kriebelen 
en ze lekker met ons mee gaan doen.” •

Oproep

Is ook jouw vereniging 
van een klassieke 
harmonie-, fanfare- of 
brassbandbezetting 
overgestapt op een 
bredere bezetting met 
verschillende instrumenten 
en wil je je ervaringen 
hierover delen met andere 
verenigingen? 
Neem contact op via 
redactie@klankwijzer.nl.    

Bij een nieuw imago hoort uiteraard 
ook een nieuwe outfit.


