
AMV-cursus
De cursus Algemene Muzikale Vorming bij de Olster 
Harmonie is een leuke manier om kennis te maken 
met alle facetten van muziek. Muziek “beleven” door 
te zingen, luisteren, dansen en spelen. Het plezier van 
muziek maken staat voorop.

AMV is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar, die al 
(eenvoudig) kunnen lezen en schrijven. We hebben 
AMV opgesplitst in twee delen: AMV-1 en AMV-2. 
Elk deel bestaat uit 16 groepslessen. Bij voldoende 
aanmeldingen, wordt twee keer per jaar gestart met 
AMV. De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 
leerlingen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 
De lessen duren 30 minuten bij een groep van 6 of 7 
kinderen en 20 minuten bij kleinere groepen.

Opbouw AMV-1 en AMV-2
Bij AMV-1 wordt muziek zo breed mogelijk belicht. De 
kinderen leren wat de begrippen ‘maat’ en ‘ritme’ in-
houden door zelf te zingen, te luisteren, te bewegen 
en te spelen op een instrument. Daarnaast trainen ze 
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hun gehoor en ritmegevoel. De kinderen gebruiken 
eenvoudige instrumenten om elkaar te begeleiden 
en om simpele melodieën na te spelen. Er wordt 
een begin gemaakt met noten lezen en het bespe-
len van de blokfluit. 

AMV-2 is een vervolg op AMV-1, voor de kinderen 
die meer willen leren. Bij AMV-2 wordt wat dieper 
ingegaan op het leren lezen en schrijven van het 
notenschrift. Het muzikale gehoor wordt verder 
getraind. De kinderen krijgen maat- en ritmeoefe-
ningen. Blokfluit spelen vormt een vast onderdeel 
van dit programma. In het tweede deel van de cur-
sus kunnen de kinderen verschillende instrumen-
ten van onze muziekvereniging uitproberen om tot 
een eventuele keuze voor een muziekinstrument te 
komen. Aan het eind van de cursus ontvangen de 
deelmeners een certificaat.
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Na AMV kiezen voor muziekles
Na AMV kun je bij de Olster Harmonie een verdere 
muziekopleiding volgen. Het doel hiervan is om uit-
eindelijk plaats te nemen in het harmonieorkest of de 
slagwerkgroep.
Vanaf ongeveer 8 jaar kun je beginnen op een blaas-
instrument uit het harmonieorkest of op het slag-
werk. Je krijgt dan in principe in een tweetal les, maar 
individuele les is ook mogelijk. 
Als je de AMV-cursus hebt afgerond en je bent nog te 
jong of te klein voor een instrument, dan kun je ook 
blokfluitles krijgen. Dit is een zeer goede voorberei-
ding op een blaasinstrument. De overstap naar een 
blaasinstrument is eenvoudig te maken en de vorde-
ringen op een ander blaasinstrument zullen in het al-
gemeen sneller verlopen.
Over de muzieklessen hebben we een aparte folder.

Praktische zaken
- De cursus start in voor- en najaar, bij voldoende 

deelname (minimaal 4 kinderen).
- De groep bestaat uit maximaal 7 kinderen.
- Voor kinderen vanaf 7 jaar.
- AMV-1 en AMV-2 bestaan beide uit 16 lessen.
- De lessen duren 30 minuten bij een groep van 6 of 

7 kinderen en 20 minuten bij kleinere groepen.
- De lessen worden gegeven op woensdag aan het 

eind van de middag.
- De lessen vinden plaats in het Holstohus.
- De kosten voor AMV-1 of AMV-2 zijn €68,-.
- In de loop van AMV-1 is een blokfluit en een les-

boekje nodig. Deze kun je via de vereniging kopen 
voor €17,50 en worden jouw eigendom.

Muzieklessen
Bij de Olster Harmonie kun je les krijgen op de 
volgende instrumenten:

Slagwerk:
- drumstel, 
- percussie (bongo’s, quinttrom, tamboerijn, etc.) 
- melodisch slagwerk (xylofoon, pauken, etc.)
Je wordt dan opgeleid tot orkestslagwerker of lid 
van de Slagwerkgroep.

Houten blaasinstrumenten: 
- klarinet (es-, bes-, alt- en bas-klarinet), 
- saxofoon (alt-, tenor- en bariton-saxofoon), 
- dwarsfluit  en piccolo, 
- hobo en fagot.

Koperen blaasinstrumenten: 
- trompet, 
- trombone, 
- waldhoorn, 
- eufonium of bariton,
- bastuba.

Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met 
onze coördinator Jeugd & Opleiding via 
olsterharmonie@gmail.com.
Op onze website vind je meer 
informatie over de Olster Harmonie, 
onze activiteiten, het lidmaatschap en 
de opleiding.

www.deolsterharmonie.nl


