
Wel of geen lidmaatschap? 
  
De muziekopleidingen kunnen als lid, maar 
ook los van de fanfare gevolgd worden. 
Leden van de fanfare krijgen korting op het 
cursusgeld. 
 

De cursusprijzen zijn als volgt: 
Per jaar Als lid Als niet-lid 
Tot 18 jaar € 250 € 350 
18-21 jaar € 350 € 450 
Vanaf 21 jaar € 450 € 600 

 
Wil je al meteen inschrijven, download dan op 
onze website het gegevensformulier 
ledenadministratie en het machtigings-
formulier voor de contributie en stuur deze 
naar ons contactadres per mail of per post. 
 
 

 

Contact 
Laat wat van je horen 
 
Wil jij ook je muziekontwikkeling op de 
kweek zetten in het Muzieklab-
SintGeertruid?! 
  
Neem dan voor meer informatie contact op 
met onze leerlingcoördinator Christa 
Habets. 
 
Dit kan via het contactformulier op de 
website www.Muzieklab-SintGeertruid.nl 
of opleiding@fanfarestgertrudis.nl 
of telefonisch: 06-27154777. 
of schriftelijk: Burg. Beckersstraat 30,  
6265 AV SINT GEERTRUID 
 

Wil je jouw muzikale 
talent op kweek 
zetten? 
Meld je dan aan bij  
Muzieklab-SintGeertruid! 
 
Altijd al willen leren rocken op een gitaar? 
Of wil je de fijne kneepjes van het 
pianospelen onder de knie krijgen? Dit, en 
nog veel meer is mogelijk bij de muziek-
lessen van Muzieklab-SintGeertruid! 
Wist je trouwens dat muziek maken een 
zeer positieve invloed heeft? Het is 
wetenschappelijk bewezen dat muziek 
maken gunstige effecten heeft op 
intelligentie en sociale vaardigheden. Maar 
hiernaast is het natuurlijk ook hartstikke 
leuk! 
 

 



 

Wie zijn wij? 
Een initiatief van Fanfare Sint Gertrudis 
 
\Muzieklab-SintGeertruid is een initiatief 
van Fanfare Sint Gertrudis uit Sint Geertruid 
en biedt een breed aantal mogelijkheden 
aan muziekopleidingen. Zo kun je nu naast 
de gebruikelijke instrumenten van het 
slagwerkensemble en het fanfareorkest, 
ook een muziekopleiding volgen in niet-
fanfare gerelateerde instrumenten. Denk 
hierbij aan zang, (bas)gitaar, keyboard en 
het drumstel. Muzieklab-SintGeertruid 
beschikt over een breed netwerk aan 
professioneel geschoolde docenten en 
prima uitgeruste lesruimten! 
 
 
NAJAAR 2018 STARTEN WE MET EEN CURSUS 

MUZIEKTHEORIE, SOLFÈGE VOOR VOLWASSENEN. 
 

 

Wat bieden wij? 
Breder aanbod - veel is mogelijk! 
 
Het muziekonderwijs dat wordt 
aangeboden, sluit aan op het niveau van de 
landelijke richtlijnen. De muzieklessen zijn 
zowel voor volwassenen, als voor kinderen 
vanaf 8 jaar. De landelijke richtlijnen 
verplicht cursisten t/m 18 jaar om 
muziekexamens af te leggen, na 18 jaar is 
dit optioneel. 
 
Even proeven ... 
 
Na een gratis proefles kun je besluiten of je 
al dan niet door wil gaan. Een leerling kan 
voor een proefles kosteloos gebruik maken 
van een instrument. Als je na de proefles 
besluit om door te gaan, kun je meteen van 
start met praktijklessen! 

 
Naast deze lessen worden ook de 
beginselen van muziektheorie, solfège, 
bijgebracht. Hierbij gaat het onder andere 
om de ritmische ontwikkeling en het leren 
van het notenschrift. 
  
Optredens 
 
Gedurende het cursusjaar wordt de 
mogelijkheid geboden om in groeps-
verband muziek te maken in de vorm van 
optredens met leerlingenorkest, ensembles 
of bandje. 
 

Aansluiting door andere verenigingen 
  
In onderling overleg is het mogelijk dat 
andere verenigingen gebruik maken van de 
diensten van Muzieklab-SintGeertruid. Op 
het moment dat dit aan de orde is worden 
hierover gezamenlijk afspraken gemaakt. 


