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…op basisschool De Albatros 
 

 

Almere, november 2019  
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van de groepen 5 en 6 van basisschool De Albatros, 
 
Op dit moment doen jullie op school mee aan het muziekproject Mijn eerste concert! en leren jullie 
spelen op een cornet of slagwerk om binnenkort een mooi concert te kunnen geven.  
 
Het eerste concert vindt plaats op maandagavond 2 december om 19.00 uur in De Wegwijzer, 
Makassarweg 80 in Almere-Buiten. 
Jullie mogen je fans uitnodigen om te kijken en te luisteren hoe goed jij al kunt spelen op jouw eerste 
concert! 
 
Het eerste concert 
Hierbij het programma voor maandag 2 december: 
18.45 uur  Kinderen aanwezig in De Wegwijzer voor het uitpakken en het nakijken van de 

instrumenten. Neem je muziekinstrument mee! 
19.00 uur  Aanvang concert. 
19.45 uur  Verwacht einde concert en inleveren instrumenten en eventuele 

inschrijvingsformulieren. 
 
Speel cornet in de band!  
Geef je op voor het naschoolse project ‘Speel cornet in de band!’ en leer in 10 muzieklessen cornet 
spelen en geef een fantastisch concert met Brassband Almere. Tijdens de periode van de 
muzieklessen krijg je een echt muziekinstrument mee naar huis zodat je ook thuis muziek kunt maken. 
De lessen vinden plaats in groepen. Bij voldoende aanmeldingen op slagwerk starten we ook met 
slagwerklessen. Deze vinden plaats op een n.t.b. dag en tijdstip. 
 

• De eerste cornetles is op dinsdagmiddag 14 januari in Basisschool De Albatros 
• De muzieklessen starten om 15.30 uur op dinsdagmiddag 
• De groepslessen worden gegeven door een professionele muziekdocent 
• De lessen duren 1 uur 
• Je gaat gelijk aan de slag met het instrument 
• Kosten zijn € 3,- per les 
• Inschrijven via: jeugd@brassbandalmere.nl 

 
Doe mee aan ‘Speel cornet in de band’ voor € 3,- per les incl. bruikleen instrument 
 
Opgeven voor dit geweldige project kan door bijgaand invulstrookje in te leveren op de avond van het 
concert of stuur een e-mail naar jeugd@brassbandalmere.nl  
Voor meer informatie over Brassband Almere kijk op: www.brassbandalmere.nl of volg de band op 
Facebook. 
 
Mocht de financiële bijdrage voor de muzieklessen een bezwaar zijn, zijn er mogelijkheden met 
Jeugdcultuurfonds Almere. Meer informatie hierover: jeugd@brassbandalmere.nl 
 
Veel succes en plezier met oefenen en tot ziens op jouw eerste concert! 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Rolf Hoogenberg 
Mijn Eerste Concert! 
info@mijneersteconcert.nl  
www.mijneersteconcert.nl  



      Brassband 
Almere 

Rendierstraat 9,  1338KH Almere 
E-mail adres: info@brassbandalmere.nl 

KvK nr. 40060814 
IBAN: NL72 RABO 0314 6654 98  

Aanmeldingsformulier voor het project ‘Speel cornet in de band’ 
Naam leerling:   

Instrument: Cornet / Slagwerk   Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Straat + Huisnummer:   
 

Postcode:   

Mobiel telefoonnummer:   

E-mailadres:   

Naam en handtekening 
ouder/verzorger: 
 
Datum: 
 

 

 
Wij vragen voor het instrument een waarborgsom van € 50,-. Dit bedrag krijgt u na afloop van 
de cursus weer retour. Dit bedrag graag contant voldoen bij aanvang van de eerste les.(1) 
Brassband Almere – Rendierstraat 9, 1338 KH Almere – E-mailadres: 
jeugd@brassbandalmere.nl KvK nr. 400608141 
 
 (1) Ondergetekende ontvangt de waarborgsom (zonder rentevergoeding) retour bij het in goede staat 
verkeren van het instrument, zulks ter beoordeling van het bestuur. De ten gevolge van onzorgvuldig 
gebruik van het benodigde reparaties aan het instrument worden op de waarborgsom ingehouden. 
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De Brassband Almere is opgericht in 1981 en is hierdoor de oudste band in Almere. De 
vereniging Brassband Almere heeft op dit moment een bijna volledig orkest. Tien jaar 
geleden is de vereniging gestart met een opleidingsorkest: B-Band. 

 
Een opleidingsorkest is een eerste stap om jeugd enthousiast te maken voor het samen 
muziek maken. De vereniging doet er veel aan om jeugd zo jong mogelijk aan zich te binden. 
Doel daarbij is de jeugd via de B-band op te leiden en door te laten groeien naar het grote 
orkest (A-band)  

 
 
Brassbandmuziek onderscheidt zich van fanfare en harmonie door een 
warm, “rond” kopergeluid. In een brassband zult u dan ook vergeefs 
zoeken naar hout/riet blaasinstrumenten (zoals Klarinet, Hobo of 
Saxofoon). Ook strijkinstrumenten (bijvoorbeeld Viool of Cello) maken 
geen deel uit van de band. Er zitten alleen koperblazers in (aangevuld 
met slagwerk).  
 
De blaasinstrumenten bestaan uit cornetten in diverse stemmingen, een 
bugel, althoorns,  
trombones, euphoniums, baritons en bassen. Een volledige Brassband 
bestaat uit ca. 27 orkestleden.  


