
Muzieklessen bij de Olster Harmonie
Het doel van de muziekopleiding van de Olster Harmonie 
is het spelen in het harmonieorkest of de slagwerkgroep. 
Hiervoor leiden wij de leerlingen dan ook speciaal op. Wil 
je liever alleen les zonder de intentie in het orkest plaats 
te nemen, dan adviseren wij les te nemen bij Stichting Mu-
ziekonderwijs Olst-Wijhe of elders.

AMV 
Vanaf ca. 7 jaar kan gekozen worden voor AMV (Algemene 
Muzikale Vorming) waarbij de leerling in groepsverband 
bezig gaat met alle vormen van muziek, zang en dans en 
tevens kennis maakt met de instrumenten van de vereni-
ging. Over de AMV-cursus hebben we een aparte folder.
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Blokfluit 
Ook is vanaf een jaar of 7 jaar aanmelding voor blokfluit-
les mogelijk. Een blokfluit is een goed instrument om de 
speeltechniek in de vingers te krijgen waardoor de over-
stap naar een ander blaasinstrument sneller zal verlopen.
Voor o.a. dwarsfluit wordt jonge leerlingen sterk aanbevo-
len om enkele jaren met blokfluit te beginnen. Vanaf ca. 
10 jaar kan je dan overgaan op dwarsfluit, wat hierna veel 
gemakkelijker zal verlopen, doordat de coördinatie dan 
beter is.
In principe krijg je met z’n tweeën tegelijk les. Zo’n geza-
menlijke les duurt 30 minuten. Blokfluitles kost €10,=  les-
geld plus €15,= contributie per maand. De blokfluit koop je 
van de vereniging en blijft jouw eigendom. 

Blaasinstrument en slagwerk 
Als je 8 jaar of ouder bent kun je beginnen op een blaas-
instrument of slagwerk. Zowel kinderen als volwasse-
nen kunnen een instrument kiezen en een individuele 
opleiding van bevoegde docenten binnen de vereniging 
krijgen. De duur van een les is 20 minuten. De muziek-
lessen kosten €24,= plus €15,= contributie per maand. 
Het is mogelijk om lessen van enkele leerlingen (tijde-
lijk) samen te voegen i.v.m. theorielessen of bijvoor-
beeld om in een ensemble te oefenen. Het instrument 
krijg je in bruikleen van de vereniging. Lesboeken kun je 
in overleg met de docent zelf aanschaffen. Bij de lesboe-
ken zit vaak een cd met daarop een soort orkestband, 
zodat het net is of je in een echte band speelt. Dit kan 
klassieke muziek zijn, maar ook popmuziek. De docent 
zal je elke les huiswerk meegeven. Het beste is om elke 
dag even te oefenen. Beter zes keer tien minuten dan 
één keer een uur.



Diploma 
Tijdens de muzieklessen word je opgeleid naar een niveau 
waarmee je goed kunt meespelen in het Harmonieorkest 
of de Slagwerkgroep. Dat is minimaal het niveau van een 
A-diploma, maar B-niveau heeft de voorkeur om ook bij 
de moeilijker stukken goed mee te kunnen spelen. Je 
kunt een diploma halen door examen te doen. Examens 
zijn niet verplicht maar wel aan te raden. Bij elk diploma 
is eerst een theoretisch examen en zodra je daarvoor ge-
slaagd bent volgt het praktijkexamen. Er zijn examens van 
A tot en met D. De examens staan onder auspiciën van de 
KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie). De 
vereniging regelt en betaalt de examens voor haar leer-
lingen. 

Bij de Olster Harmonie kun je les krijgen op de volgende 
instrumenten:
Slagwerk (voor in Harmonieorkest of Slagwerkgroep):
- drumstel, 
- percussie (bongo’s, quint-trom, tamboerijn, etc.) 
- melodisch slagwerk (xylofoon, pauken, etc.)
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.

De lessen 
De lessen worden wekelijks gegeven, dit zijn er 32 per 
schooljaar. In de vakantieperiode, welke gelijk loopt met 
het basisonderwijs in de gemeente Olst-Wijhe, vinden 
er geen lessen plaats. De lessen worden gegeven door 
bevoegde docenten die bij onze vereniging in dienst 
zijn. Er is een docent voor blokfluit, dwarsfluit, klarinet, 
saxofoon, koperinstrumenten zoals trompet, trombone 
en hoorn en voor slagwerk. Tijdens de lessen wordt ook 
aandacht besteed aan de muziektheorie (notenschrift, 
maatsoorten, dynamiek, toonladders, etc.). De lessen 
vinden plaats in het Holstohus. De lestijden zijn altijd in 
overleg met de docent. Twee keer per jaar worden rap-
porten uitgereikt.

Lidmaatschap Olster Harmonie
Als je besluit muziekles te nemen bij de Olster Harmo-
nie word je lid van de vereniging. Het leuke van lid wor-
den van een muziekvereniging is dat je samen plezier 
kunt beleven aan muziek maken. Bovendien hoef je zelf 
geen duur instrument aan te schaffen en zijn de muziek-
lessen veelal goedkoper dan bij een muziekschool. Om 
de kosten laag te kunnen houden organiseren we acties 
en zamelen we oud papier in. Alle leden, jong en oud, 
dragen hun steentje hier aan bij. 
Als je een keer niet op les kunt komen vragen wij je dit 
tijdig te melden bij de docent. Als je al in een orkest 
speelt en je kunt een repetitie niet bijwonen dan meld 
je je af bij de dirigent of een van de bestuursleden. 
Voor het beëindigen van het lidmaatschap hanteren 
wij een opzegtermijn van 3 maanden. Meer informatie 
over het lidmaatschap staat in een aparte folder of kun 
je lezen op onze website:      www.deolsterharmonie.nl

Heb je nog vragen dan kun je contact 
opnemen met onze coördinator Jeugd 
& Opleiding, via olsterharmonie@
gmail.com

Leerlingenorkesten (C- en B-orkest)
Als je het instrument redelijk onder controle hebt, mag 
je spelen in een van onze leerlingenorkesten, te begin-
nen met het C-orkest. Dit is na ongeveer een half tot één 
jaar les. In dit aspirantenorkest ligt de nadruk ligt op het 
samenspelen in een groep. Na enige tijd ga je over naar 
het B-orkest. Meestal weet je dan al wat van voortekens, 
maatsoorten, dynamiek en herhalingstekens. Op deze ma-
nier kun je ervaren hoe leuk het is om samen muziek te 
maken. De docent beoordeelt samen met de dirigent of 
je niveau voldoende is om mee te spelen in een van de 
orkesten. Door het spelen in een leerlingenorkest word je 
voorbereid op het meespelen in het Harmonieorkest. 
Leerlingen die al in het Harmonieorkest meespelen blijven 
over het algemeen ook in het B-orkest meedraaien, als on-
dersteuning voor de nieuwe instroom. De derde klarinet-
ten of trompetten van het Harmonieorkest zijn de eerste 
stemmen in het B-orkest.

Junior-Slagwerkgroep
Leerlingen die slagwerkles hebben mogen vanaf het begin 
meespelen in de Junior-Slagwerkgroep die één keer per 
maand repeteert. De leerlingen leren daarin goed samen-
spelen en gebruiken veel soorten percussie-instrumenten. 
Daarnaast blijven ze gewoon hun muzieklessen volgen tot 
ze minimaal het niveau van een A-diploma hebben. Dan 
mogen ze ook instromen in de Slagwerkgroep, waar ze 
met de ervaren slagwerkers samenspelen.


