Introductieboekje – Nieuwe leden

Januari 2022

HARTELIJK WELKOM BIJ MUZIEKVERENIGING JULIANA HAPS !
Het doet ons veel plezier dat je bij onze enthousiaste vereniging muziek komt maken.
Welk instrument je ook bespeelt of gaat bespelen, wij wensen je heel veel succes en vooral
speelplezier toe.
Omdat je altijd veel dingen tegelijk te horen krijgt als nieuw lid, hebben we de belangrijkste
punten in dit boekje voor jou op papier gezet.
Heb je toch nog vragen, dan kun je altijd bellen of mailen. Alle adressen tref je aan in dit
boekwerk.
Namens het bestuur,
Tiny Weemen,
Voorzitter muziekvereniging Juliana

Muziekvereniging Juliana tijdens de ‘Music Night’ in 2018
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HET BESTUUR
Het bestuur van muziekvereniging Juliana bestaat uit de volgende personen:
Tiny Weemen:
Jeroen Weerts:
Jan van Hoof:
Karin van de Mortel:
Jeroen Goossens:
Lisa Numeijer:
Joris van Elk:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

+ Opleidingen
+ Contactpersoon ‘Slagwerkgroep’
+ Contactpersoon ‘De Rozenbottels’
+ Opleidingsorkest J&O
+ Contactpersoon ‘Orkest’
+ Contactpersoon ‘tenuecommissie’

Naast het bestuur kent onze vereniging nog diverse commissies. Deze worden grotendeels
bemand door leden uit de orkesten en/of slagwerkgroep. Enkele voorbeelden zijn:
- Kerstconcert commissie
- Muziekcommissie
- Sponsorcommissie
- PR-commissie
- We Want You commissie
- Instrumentencommissie
- Rommelmarkt commissie
- Music Night commissie
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN E -MAILADRESSEN
Voorzitter
Tiny Weemen
Secretariaat
Jeroen Weerts
Penningmeester
Jan van Hoof
Orkest
Jeroen Goossens
Slagwerkgroep
Jeroen Weerts
Rozenbottels
Maarte van Grinsven
Jeugdzaken
Karin van de Mortel
Instrumenten
Tiny Weemen
Tenues
Lisa Numeijer

06-53543272

tiny@weemen.nl

06-11415660

info@mvjuliana.nl

06-20184878

penningmeester@mvjuliana.nl

06-15016675

Jghgoossens@hotmail.com

06-11415660

jeroenweerts@live.nl

06-48553022

m.p.j.van.grinsven@freeler.nl

06-83200624

jc@mvjuliana.nl

06-53543272

tiny@weemen.nl

06-21306266

lisanumeijer@gmail.com
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ONZE VERENIGING: MUZIEKVERENIGING JULIANA
Op 14 februari 1934 werd Fanfare en Drumband ‘Juliana’ uit Haps opgericht.
Vanaf de oprichting is zij uitgegroeid tot een vereniging die in Haps vele activiteiten opluistert
met serenades en optredens. In oktober 2014 is zij officieel omgevormd tot ‘Muziekverenging
Juliana’. Binnen onze vereniging zijn verschillende groepen actief,
Orkest ‘Juliana’
Slagwerkgroep ‘Juliana’
Blaaskapel ‘De Rozenbottels’
Opleidingsorkest ‘J&O’
30+ orkest
Hieronder wordt het traject omschreven dat je als nieuw (jeugd)lid doorloopt.
Als nieuw lid ontvang je van ons een muziektas en een lessenaar.
Via de vereniging ontvang je een instrument indien je er zelf geen hebt.
De te spelen muziekstukken worden door de dirigent aangeleverd.
Jeugdleden betalen tot hun 18e € 60,- contributie.
Boven de 18 jaar ga je het volledige contributiebedrag betalen van € 160,-.
De contributie wordt elk kwartaal via een automatische incasso geïnd.
Muzieklessen worden verzorgd door Stichting De Nootendop, een muziekopleiding
van de gezamenlijke muziekverenigingen in de voormalige gemeente Cuijk.
De jeugdleden die op muziekles zitten, betalen € 250,- aan lesgeld aan Stichting de
Nootendop en deze kosten worden in twee termijnen middels automatische incasso geïnd.
Vanaf het moment dat je stopt met muziekles betaal je alleen nog de contributie.
Hieronder volgt een kort overzicht van onze opleidingsmogelijkheden.
Mogelijkheid 1:
Muziekopleiding (met een lidmaatschap van MV Juliana)
De muzieklessen zullen zo veel mogelijk in Haps plaatsvinden.
Je ontvangt van de vereniging WEL een instrument.
De kosten voor de opleiding bedragen € 250,- (leskosten) en € 60,- (contributie tot 18 jaar).
Tevens mag je als lid deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging.
Mogelijkheid 2:
Muziekopleiding (zonder een lidmaatschap van MV Juliana)
De muzieklessen zullen zo veel mogelijk in Haps plaatsvinden.
Je ontvangt van de vereniging GEEN instrument.
De kosten bedragen € 250 (leskosten) en bijkomende kosten voor het instrument zijn voor
jezelf. De lessen worden verzorgd door Stichting De Nootendop.
Mogelijkheid 3:
Privé docent
Indien je via een privé docent een muziekopleiding volgt zijn de kosten voor eigen rekening.
Als je lid wordt van MV Juliana, dan betaal je tot je 18 e € 60,- contributie en wordt het
instrument door de vereniging geregeld indien nodig.
*Bij iedere optie werk je in +/- 2 jaar tijd naar een landelijk geldend muziekexamen toe.
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Ieder jaar vindt in de maand mei en/of juni de jaarlijkse voorspeelavond plaats.
Op deze avond laten de leerlingen aan de ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zien
wat ze al geleerd hebben. Deze avonden worden heel goed bezocht en zijn uitgegroeid tot
een heuse muzikale happening in Haps.

Nadat je 1 jaar muziekles hebt gevolgd, ontvang je een certificaat zodat je mee mag gaan spelen met
het J&O-orkest. De muziekstukken van dit orkest zijn minder moeilijk maar sluiten vaak aan bij de
muziek van nu. Ook leer je hoe het is om met meerdere muzikanten in een orkest te spelen.

Na gemiddeld 2 jaar muziekles ga je op voor het A-examen. Zodra je het A-examen hebt
behaald maak je de overstap naar het grote orkest en/of de slagwerkgroep.
Je mag daarnaast mee blijven spelen met het J&O orkest om extra muziekmeters te maken.
Zodra je het B-examen hebt behaald stop je definitief bij het J&O orkest en draai je volledig
mee met bovengenoemde groepen.
Overzicht van de repetitietijden die plaatsvinden op maandagavond.
Slagwerkgroep
Orkest
18.00 – 19.30

20.00 – 22.00*

*Indien het niet mogelijk is om de gehele repetitie te blijven vanwege schoolactiviteiten,
dan is dat niet erg. School gaat altijd voor.
Je kunt dan om 21.15 stoppen aangezien er dan een pauze is.
Voor (jeugd)leden met uitzonderlijke aanleg voor en/of ervaring in muziek kan een
uitzondering worden gemaakt. De dirigent zal in deze gevallen na een gesprek een besluit
nemen over het moment van instromen.
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Het J&O-orkest heeft meerdere optredens per jaar. Het is vanzelfsprekend dat je bij zoveel
mogelijk optredens aanwezig dient te zijn. Dit komt je muzikale ontwikkeling alleen maar ten
goede. Tijdens een optreden dien je een J&O-polo te dragen. Deze zul je van de J&O
commissie ontvangen.

OPLEIDINGSORKEST – J&O
Opleidingsorkest ‘J&O’ is in 2007 opgericht. J & O stond voor de oprichtende verenigingen:
‘Juliana’ en ‘Ons Genoegen’. Later is de naam omgevormd in ‘Jeugd & Opleiding’.
Tegenwoordig is het orkest een samenwerkingsverband tussen 4 verenigingen:
Muziekvereniging ‘Juliana’
Harmonie ‘Ons Genoegen’
Muziekvereniging ‘Amicitia’
Fanfare ‘Vriendenkring’

(Haps)
(St. Hubert)
(Langenboom)
(Oeffelt)

Het J&O-orkest staat sinds 2018 onder leiding van Harm Vullings uit Ven-Zelderheide en
repeteert elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 in Sporthal ‘De Stappert’.

Links: Dirigent, Harm Vullings.
Rechts: Leden van het J&O-orkest tijdens een van de concerten die in het jaar plaatsvinden.
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Nadat je 1 jaar muziekles hebt gehad, ga je meespelen met het J&O-orkest. Het orkest dient
dan ook als ‘muzikale opstap’ voor het orkest en/of slagwerkgroep van MV Juliana. Als je
niet op de repetitie kunt komen dan meld je jezelf persoonlijk af bij de jeugdcommissie.
Vanaf je aanmelding bij MV Juliana ben je een volwaardig lid met alle afspraken en regels
die daarbij horen. Dit houdt ook in dat je zoveel mogelijk op alle repetities aanwezig bent.
ORKEST – ‘JULIANA’
Samen met de slagwerkgroep vormt het orkest de bakermat van de vereniging welke werd
opgericht in 1934 te Haps. De transformatie van fanfare en drumband naar muziekvereniging
werd in 2014 afgerond. Momenteel bestaat de vereniging 88 jaar.
Binnen een muziekvereniging zijn in principe alle instrumenten die passen binnen de HAFA
muziek welkom. Na aanmelding wordt er wel eerst gekeken of het op dat moment inpasbaar
is binnen het geheel. Een mooi voorbeeld is Eric van de Besselaar die met zijn basgitaar de
bassectie is komen versterken. Steeds vaker wordt het orkest aangevuld met een combo en
slagwerkers vanuit de slagwerkgroep.

Foto links en rechts: Het orkest tijdens de diverse optredens.
Het orkest staat onder leiding van dirigent John Derks uit Druten.
Iedere maandag repeteert het orkest van 20.00 tot 22.00 in clubhuis
‘De Posthoorn’. Om 21.15 is er een korte pauze zodat iedereen wat
kan drinken in het café. Neem wel geld mee want de drankjes krijg je
niet gratis.
Zorg dat je bij de repetities altijd op tijd komt. Het is namelijk erg vervelend voor zowel de
dirigent als je medemuzikanten als de repetitie onnodig verstoord wordt.
Indien je verhinderd bent, meld je jezelf op tijd af bij Jeroen Goossens (06-15016675).
De muziekkeuze van het orkest loopt zeer uiteen. Grote concertwerken worden afgewisseld
met moderne en lichte muziek (bijv. Anouk, Kensington, K3-medley en Queen).
De ‘Music Night’ vormt iedere 4 jaar het kroonjuweel van de vereniging. Op deze avonden
wordt een megashow opgevoerd met licht, geluid, danser(essen) en zangers/zangeressen.
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In oktober 2014 hebben we afscheid genomen van de gedateerde tenues. Het tenue is
vervangen door een zwarte broek met daarbij een blauwe blouse. Een nette moderne jas
voor buiten maakt het geheel compleet. Zodra je met het orkest en/of slagwerkgroep mee
gaat spelen, neemt de tenue commissie contact met je op om een pak aan te laten meten.

Wanneer je instroomt in het orkest, krijg je te maken met een sectiementor. Iedere
instrumentgroep heeft een mentor. Het is hun taak om jou als nieuw lid wegwijs te maken
in het orkest. Hij/zij zorgt er ook voor dat je jezelf snel thuis gaat voelen binnen deze groep.
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SLAGWERKGROEP – ‘JULIANA’
De slagwerkgroep is in 1959 als apart onderdeel van onze vereniging opgericht. De laatste
jaren is de slagwerkgroep een nieuwe melodische muzikale weg ingeslagen waarbij meer
showelementen worden toegevoegd. De slagwerkopleiding is ondergebracht bij Stichting de
Nootendop
De slagwerkgroep staat sinds oktober 2016 onder leiding van John Derks uit Druten.
Nieuwe impulsen hebben ervoor gezorgd dat de slagwerkgroep zich volop aan het
ontwikkelen is met een modern en eigentijds repertoire.
De laatste jaren werkt de slagwerkgroep steeds vaker samen met het orkest.
Een recent voorbeeld zijn de toneeluitvoeringen van ‘Lijn 5443’ waarbij de slagwerkgroep
bij het orkest werd gevoegd. Op deze wijze groeit de eenheid en saamhorigheid binnen
onze vereniging.
De Slagwerkgroep repeteert iedere maandag van 18.00 tot 19.30 in clubhuis ‘De Posthoorn’.

Slagwerkgroep Juliana tijdens diverse optredens.
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BLAASKAPEL – ‘DE ROZENBOTTELS’
Blaaskapel ‘De Rozenbottels’ is een zelfstandig onderdeel binnen onze vereniging.
Met voornamelijk Tsjechische muziek hebben zij veelvuldig optredens zowel binnen als
buiten Haps. Met opgewekte nummers weten zij vrijwel altijd de nodige bezoekers de
dansvloer op te krijgen. Het jaarlijkse Frühshoppen en het Kapellenfestival zijn twee
optredens die ieder jaar druk worden bezocht.
De Rozenbottels staan onder leiding van kapelleider, Maarte van Grinsven. Zij repeteren
elke donderdag in clubhuis ‘De Posthoorn’.
Op de website van de Rozenbottels, staat veel informatie over hun optredens. Ook staan er
ontzettend veel foto’s van optredens op die zeker de moeite waard zijn om te bekijken.
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LET’S PLAY MUSIC 30+
In 2017 zijn wij binnen de vereniging gestart met een nieuwe activiteit om ‘oudere’ mensen
enthousiast te maken voor het bespelen van een instrument. Sommigen hebben op jonge
leeftijd muziek gemaakt, maar zijn door omstandigheden destijds gestopt. Anderen hebben
nooit de kans gehad om aan een muziekopleiding te beginnen.
Deze groep wordt in 3 fases het maken van muziek aangeleerd,
Fase 1:
Oriëntatie
- Het leren lezen van het notenschrift.
- Het kennismaken met instrumenten om uiteindelijk een instrument te kiezen.
Fase 2:
Leren bespelen van het instrument
- Het volgen van groepslessen die verzorgd worden door vakdocenten.
Fase 3:
Muziek maken in het 30+ orkest
- Om de 2 weken vindt er een repetitie plaats onder leiding van Marjo van der Locht.
- De andere week is er muziekles om het instrument beter te leren bespelen.

INFORMATIEVERSTREKKING / COMMUNICATIE / WEBSITE
Aankondigingen van serenades, optredens en overige activiteiten van de vereniging, worden
tijdens de repetitie medegedeeld en verstuurd per e-mail. In de nieuwsbrief, die periodiek via
de e-mail verstuurd wordt, staan alle belangrijke data, aankondigingen en nieuwtjes van de
vereniging
Op onze website: www.mvjuliana.nl , staat veel informatie over optredens en links naar
onder ander onze facebookpagina. Ook staan er ontzettend veel foto’s van optredens op
die zeker de moeite waard zijn om te bekijken.
Deze communicatie verloopt via de PR-commissie. Hun emailadres is pr@mvjuliana.nl
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ANDERE ACTIVITEITEN
Onze vereniging organiseert door het gehele jaar verschillende activiteiten. Evenementen die
jaarlijks terugkomen zijn o.a. de oud ijzeractie, de rommelmarkt, de voorspeelavond, Jeugdproject: Let’s play music! en het jubilarissenconcert. Daarnaast organiseren we één keer in
de vier jaar een talentenjacht ‘We Want You’ en de ‘Music Night’. Eens in de twee jaar vindt
er een kerstconcert plaats in nieuwe stijl.
Al deze activiteiten worden bekend gemaakt via de website, de e-mail, social media en de
Schakel.
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HET ONDERHOUD VAN DE INSTRUMENTEN
Onze instrumenten gaan regelmatig op revisie. Dit betekent dat ze ‘een grote beurt’ krijgen
en er weer een tijdje tegen kunnen. Dit wordt altijd van te voren via de e-mail gecommuniceerd.
Heb je als jeugdlid tussendoor een probleem aan je instrument dat beschikbaar gesteld is
door de vereniging, volg dan het volgende stappenplan:
1

Neem contact op met de jeugdcommissie (Karin van de Mortel).

2

De jeugdcommissie neemt contact op met Excel Music in Oeffelt.

3

De jeugdcommissie neemt contact op met de betreffende ouders.

4

Ouders kunnen daarna zelf naar Oeffelt met het instrument.

Heb je als volwassen lid problemen met je instrument, neem dan contact op met de
instrumentencommissie. Bij Martino Verheijen zijn de instrument toebehoren te verkrijgen.
Denk hierbij aan olie, marsboekjes, rietjes etc.
Hieronder staan handige en belangrijke tips voor het onderhouden van je instrument:
Veeg het instrument af na het spelen. Hiervoor zijn speciale poetsdoeken.
Laat van tijd tot tijd het koffer open staan zodat het instrument kan drogen.
Zet het mondstuk voorzichtig in de mondstukbuis. LET OP! Sla er nooit op!!
Leg geen losse onderdelen in je koffer, tenzij er een aparte opbergruimte in zit.
Eet nooit onder het spelen en zorg voor een schone mond als je gaat spelen.
Houd het mondstuk zowel in- als uitwendig goed schoon.
Laat reparaties aan vakmensen over. Ga dus nooit zelf zaken ondernemen.
TOT ZOVER DIT INFORMATIEBOEKJE .
Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen je vereniging.
Dit boekje kun je altijd gebruiken om iets op te zoeken. Het infoboekje is ook te vinden op
onze website: www.mvjuliana.nl.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met de betreffende persoon binnen de vereniging.
Heel veel muzikaal speelplezier bij muziekvereniging Juliana
Tiny Weemen,
Voorzitter muziekvereniging Juliana
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