






















































































































Waar kinderen vroeger van vader op zoon en

van moeder op dochter lid werden van De
Muziekvereniging, hebben kids tegenwoor-

dig zoveel mogelijkheden en keuzes, dat ze

niet meer automatisch lid worden. Muziek-
verenigingen merken dit. Het wordt lastiger

om jonge leden te werven. Nieuwe wegen
moeten worden gezocht. Muziekvereniging

Arti uit Oirschot deed dit op vooruitstreven-

de wijze. Pakte het probleem letterlijk bij de
basis aan. Als vereniging

zochten ze contact met

de plaatselijke openbare
basisschool. Doel was om

in groep zes muziekon-

derwijs aan te bieden, om
leerlingen te motiveren

voor het maken van muziek. Want juist deze
leeftijdsgroep van tienjarigen staat open

voor nieuwe dingen. “Het is een leeftijd

waarop je kinderen nog voor langere tijd
geïnteresseerd kunt houden. Beginnen

met veertienjarigen is toch iets lastiger”,

aldus Jan van der
Schoot, bestuurs-

lid van muziek-

vereniging Arti uit
Oirschot.

Wisselwerking
Binnen de school werden al AMV-les gege-

ven. In aansluiting hierop beginnen ze nu
in groep zes met de YAMAHA Blazersklas

en werken ze met ESSENTIAL ELEMENTS.
“Vanuit Centrum voor kunsteducatie Pulz

in Oirschot geven muziekdocenten twee

uur in de week les aan deze schoolkinderen.
Dus de kennis van muziek hoeft niet perse

aanwezig te zijn bij de leerkrachten van

een basisschool. We
merken dat scholen

over het algemeen
wel genegen zijn

muziekonderwijs via

externen in huis te
halen. Dat is dus wat

muziekverenigingen meer zouden moeten

doen: aansluiting zoeken bij muziek- én
basisscholen. Er moet meer een wisselwer-

king ontstaan tussen verschillende groepen.

Maar ook valt te denken aan het aanbieden
van muzikale activiteiten tijdens naschoolse

opvang. Met ESSENTIAL ELEMENTS en een
enthousiaste docent heb je alles in handen

om het enthousiasme voor muziek over te

brengen op de jeugd.” Na groep zes volgt er
vanuit de basisschool geen muziekonder-

wijs meer. Maar deze aanzet tot vanuit de

YAMAHA Blazersklas zorgt wel voor meer

geïnteresseerden in de muziekvereniging.
Want er is directe aansluiting op een begin-

nersorkest binnen Arti. “Geïnteresseerde

jeugd  kan lid worden van ons D-orkest. We
hebben nu veel meer kinderen die dit willen,

door dit schoolproject.”

Ondersteuning door YAMAHA

Maar het opstarten van een blazersklas valt

misschien nog niet mee. Gelukkig hoeven

belangstellenden het wiel niet opnieuw
uit te vinden. Vincent de Leur, manager

van YAMAHA Blazersklas: “Wij bieden veel

ondersteuning bij het initiëren van een
blazersklas. Een school staat er niet alleen

voor als deze besluit zo’n klas te beginnen.
YAMAHA kan

het proces

volledig
begeleiden.

Of het nu om

de aanschaf

lesmateriaal gaat, wij kunnen overal bij

betrokken zijn, wanneer dat gewenst is. Be-
halve seminars organiseren wij ook forums

waarbij de docenten ervaringen kunnen
uitwisselen. Ook kunnen wij een aantrek-

kelijke korting bieden wanneer een school

onze instrumenten aanschaft. Bovendien
geeft De Haske Hal Leonard hoge korting op

de serie ESSENTIAL ELEMENTS wanneer

instrumenten bij ons worden aangeschaft.”

“Tienjarigen zijn
geïnteresseerd in
nieuwe dingen.”

Samen musiceren op de basisschool, met een methode die aanspreekt en waarbij
álle leerlingen in zeer korte tijd al bekende stukjes kunnen spelen. Tijdens een

kerstconcert bijvoorbeeld. Nog maar een paar maanden les en toch al Jingle Bells of
een melodie van Mozart ten gehore brengen. Dat is super motiverend! Dát is mogelijk
wanneer je als school of vereniging als YAMAHA Blazersklas aan de slag gaat met
ESSENTIAL ELEMENTS – complete methode voor klassikaal en groepsonderwijs van
De Haske Hal Leonard.

Muziekvereniging Arti uit Oirschot:

“Motiveer kids op basisschool
voor muziek en creëer nieuwe
aanwas voor je vereniging!”



Plezier in muziek
Met de ondersteuning en de instrumenten

van YAMAHA staat niets nog in de weg om
aan de slag te gaan. En met natuurlijk een

methode waarbij plezier centraal staat!

ESSENTIAL ELEMENTS bestaat uit twee
hoofdonderdelen: een docentenhandleiding

cq. partituur en leerlingenboeken voor de
afzonderlijke instrumenten. Dit vormt de

basis en leidraad.

De lessen zijn zo
opgebouwd dat in-

strumentale aanvul-

lingen gemakkelijk
kunnen worden ge-

integreerd. Kinderen
leren letterlijk spelenderwijs het bespelen

van blaasinstrumenten. De methode draagt

bij aan de verwerving en ontwikkeling van
muzikale basiskennis en vaardigheden.

Daarnaast biedt ESSENTIAL ELEMENTS

niet alleen voldoende materiaal voor
beginnersgroepen die dezelfde instrumen-

ten spelen. Juist ook verschillende instru-

mentgroepen kunnen met deze methode
goed samenspelen. Ook thuis is het leuk

musiceren met deze methode, omdat de bij-

geleverde cd het oefenen extra aantrekkelijk
maakt. Bovendien voldoet de muziektheorie

aan de opleidingseisen voor de landelijke
muziekexamens in de hafabra-sector. Naast

deze basis bevat de serie ook diverse boeken

met aanvullend speelmateriaal. Zo is er
een Movie Favorites, Christmas Favorites

en Film Favorites. Natuurlijk allemaal met

kerst. En ook Jan de

Haan vulde de serie

aan met Essential
Classics, Small Mas-

terpieces for Great
Performances.

Gemotiveerde aanwas
Muziekvereniging Arti heeft al een nieuwe

weg ingeslagen. Met behulp van de YAMA-

HA Blazersklas en ESSENTIAL ELEMENTS.
Maar afgezien daarvan is het ook gewoon

erg leuk om te musiceren vanuit deze
methode. Jan van der Schoot: “Vooral de

optredens die we verzorgen aan de hand

van ESSENTIAL ELEMENTS vallen in de
smaak.” Op verschillende momenten in het

jaar treedt de blazersklas op. Met carnaval

bijvoorbeeld, verkleed en
wel, voor ouders, opa’s en

oma’s. En natuurlijk met

kerst. “Het zijn momenten
waar je naartoe werkt, het

houdt de motivatie erin bij
de jeugd om zulke leuke

optredens in het vooruit-

zicht te hebben!” En dat is
wat muziekverenigingen

nodig hebben: nieuwe,

gemotiveerde aanwas.
YAMAHA Blazersklas en

ESSENTIAL ELEMENTS

dragen daaraan graag een
steentje bij.

Meer informatie?
www.dehaske.com,

www.blazersklas.nl en
www.arti-oirschot.nl

“Leerlingen motiveren
door spetterende

optredens.”




































































































