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Een groot deel van in dit boekje beschreven informatie kun je
ook op de website van de Echo Der Kempen terugvinden.
1.1
De harmonie van vroeger tot nu
Het jaar 1887 staat in de geschiedenis geschreven als een jaar
met twee belangrijke gebeurtenissen: het bouwen van de
Eiffeltoren in Parijs en de oprichting van Fanfare (later
Harmonie) Echo der Kempen. Vanaf die tijd ging men zich
inspannen om muziek te maken op een hoog niveau.
Harmonie Echo der Kempen telt ruim 180 leden.
In 1929 werd het korps lid van de Koninklijke Nederlandse
Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). Vanaf die tijd ging
men zich inspannen om de muzikale top te bereiken. De
landelijke en later zelfs internationale successen werden
behaald onder leiding van een hele lijst van goede dirigenten
en instructeurs. Sinds 1 juli 2013 is Frank Steeghs de dirigent
van het Harmonieorkest van Koninklijke Harmonie Echo der
Kempen. Sinds 2000 is Fons Coenen dirigent van het
Jeugdorkest en instructeur van de Slagwerkgroep.

1.2
De verschillende orkesten
De vereniging bestaat uit de volgende orkesten:
• Let’s Play! (5-10 leden)
• Opleidingsorkest ( )leden
• Jeugdorkest (54 leden)

•
•
•
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Young Echo Percussion (YEP) (27 leden)
Harmonieorkest (70 leden)
Slagwerkgroep (26 leden)

De orkesten van EDK

2.1
Let’s Play!
Let's Play is een nieuw initiatief van Harmonie Echo der
Kempen. Het is een orkest voor kinderen die nog geen enkele
muziekopleiding hebben gehad en toch samen in een orkest
willen leren spelen. Wij zijn ervan overtuigd dat je kinderen
eerst moet laten ervaren hoe leuk het is om samen muziek te
maken om ze daarna echt te leren om op niveau muziek te
maken. Naar onze mening lukt dat het beste door ze van
begin af aan in een groep te laten musiceren.
Kinderen kunnen kiezen uit alle instrumenten in het orkest en
natuurlijk ook slagwerk.
Ze krijgen een instrument van de Harmonie Echo der Kempen,
maar met een eigen instrument kan natuurlijk ook. Het eerste
half jaar is gratis.
Natuurlijk doen de kinderen mee met alle leuke activiteiten,
zoals een Jeugdkamp en een optreden/bezoek aan de Efteling.
Na het eerste half jaar wordt gekeken of de kinderen verder
willen bij de harmonie en op welke manier dat dan het beste
kan. Over het algemeen worden kinderen binnen onze

vereniging gestimuleerd om les te nemen aan de muziekschool
Art4U in Bergeijk. Dit hoeft niet per se, maar is wel het beste
om de noodzakelijke muzikale kennis en kunde op te doen
voor het spelen in een orkest.
Als er voor wordt gekozen om les te nemen bij Art4U dan kan
een leerling in principe na 1 jaar doorstromen naar het
opleidingsorkest.
2.2
Opleidingsorkest
Het Opleidingsorkest leidt op voor het Jeugdorkest en is
wisselend samengesteld, afhankelijk van beschikbare leerling
muzikanten. Het opleidings- en Jeugdorkest zijn de
kweekvijvers voor het Harmonieorkest. Wanneer een leerling
de opleiding start, is het mogelijk na 1 jaar (of korter) deel te
nemen aan het Opleidingsorkest. Het doel van dit orkest is om
het samenspel te bevorderen en om spelenderwijs
verantwoording, gezelligheid en saamhorigheid voor en met
elkaar te beleven; het verenigingsgevoel.
2.3
Jeugdorkest
Het Jeugdorkest van “Echo der Kempen” werd in 1967
opgericht. De bezetting is in grote lijnen een afspiegeling van
het Harmonieorkest, met uitzondering van het zware register.
Alle leden van het Jeugdorkest hebben minimaal het diploma
A of, naar het oordeel van de dirigent, een gelijkwaardig
muzikaal niveau. Het telt nu ruim 50 leden en elke
maandagavond van 18.45 tot 19.45 uur wordt in de grote zaal
van Theater De Kattendans samen muziek gemaakt. Als je één
jaar les hebt gehad op de muziekschool in het bespelen van
een blaasinstrument zal je eerst plaatsnemen in het

zogenoemde Opleidingsorkest. Hierin maak je samen met
enkele andere muzikantjes voor het eerst kennis met het
spelen van muziek in groepsverband. Na het eerste jaar in het
Opleidingsorkest mag je gaan meespelen in het Jeugdorkest.
Het Opleidingsorkest staat onder leiding van Frank Brouwers
en Jeugdorkest onder leiding van dirigent Fons Coenen. Het
Jeugdorkest speelt vaak leuke en populaire muziek. Hierbij kun
je denken aan filmmuziek, zoals Harry Potter, Belle en het
Beest of muziek van het Circus. Soms wordt er ook klassieke
muziek gespeeld. Kortom alle muziekstijlen komen aan bod in
het Jeugdorkest.
Na het behalen van het A-diploma, of eerder op advies van de
dirigent van het Opleidingsorkest en de docent van de
muziekschool, stroomt de leerling door naar het Jeugdorkest.
Dit orkest bereidt de muzikanten voor op het Harmonieorkest.
Doorstroming naar het Harmonieorkest wordt na het behalen
van het B-diploma bepaald door de hoofddirigent in overleg
met de docent van de muziekschool en 2e en 3e dirigenten.

2.4
Young Echo Percussion (YEP)
Sla jij thuis ook met de deksels van de keukenpannen tegen
elkaar om zoveel mogelijk herrie te maken? Worden jouw
ouders ook altijd boos als je de prullenbak gebruikt als
trommel? Zo ja,…….dan is YEP iets voor jou!
Na een korte, gerichte wervingsactie werd in februari 2001 de
jeugd-slagwerkgroep YEP opgericht. Het initiatief en de
formule waren zeer aansprekend met tot gevolg een zeer

grote groep jeugdige kandidaat-slagwerkers bij EDK. Een
enthousiast team van eigen instructeurs heeft zich vanaf het
moment van oprichting ingezet om deze jongste telg van Echo
der Kempen te instrueren en te begeleiden. YEP is uitgegroeid
tot een volwaardig onderdeel van Echo der Kempen.
De jeugdSlagwerkgroep YEP leidt op voor de Slagwerkgroep
en is eveneens wisselend samengesteld, ongeveer 20-30
leerlingslagwerkers. De leerlingen krijgen in de eerste jaren
een interne opleiding in de vorm van les en begeleiding van
instructeurs afkomstig uit de Slagwerkgroep. De instructeur
bepaalt samen met de leerling en zijn of haar ouders het
verdere individuele opleidingstraject. Er wordt naar gestreefd
om de leerlingslagwerkers na enkele jaren interne opleiding
ook een opleiding te laten volgen bij het opleidingsinstituut
KCMD.
De opleiders zijn bevoegde docenten vanuit de Muziekschool
(KCMD) danwel vanuit onze eigen vereniging.
Na een korte vooropleiding kan men starten met een
muziekopleiding. Een VIO-diploma is evenwel geen voorwaarde om een muziekopleiding te starten (vanaf 9 jaar).
De VIO-opleidingskosten komen niet voor rekening van Echo
der Kempen. De opleiding is verdeeld in vier
achtereenvolgende niveaus, te weten A, B, C en D. Elk niveau
wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen.
Als richtlijn duurt de minimale basisopleiding A en B samen vijf
jaar. De ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd aan de
hand van een aantal criteria, zoals inzet/motivatie,
aanwezigheid bij lessen en repetities, en de technische en
muzikale ontwikkeling.

2.5
Opleiding YEP
Bij YEP krijg je in eerste instantie een opleiding van
deskundige instructeurs binnen Echo der Kempen. Zij
besteden erg veel aandacht aan de eerste beginselen van het
spelen op slagwerkinstrumenten en vooral het spelen in
groepsverband. Wanneer de eerste beginselen geleerd zijn,
kun je een opleiding aan de muziekschool gaan volgen. Je
hoeft dus niet eerst een opleiding te volgen voordat je bij YEP
kunt starten.
2.6

Harmonieorkest

Het Harmonieorkest is het grootste orkest binnen Echo der
Kempen. Het telt een dikke 70 muzikanten, die onder leiding
staan van Frank Steeghs. Hij nam in de zomer van 2013 het
dirigentenstokje over van Jo Conjaerts.
Het harmonieorkest geeft ieder jaar vaste concerten zoal het
voorjaars-, najaars- en kerstconcert. Daarnaast werkt het ook
regelmatig mee aan thema- en Promsconcerten.
Ook op straat is het harmonieorkest, samen met de
slagwerkgroep, regelmatig te zien tijdens aubades en
serenades. Bijvoorbeeld op Koninginnedag, bij 50-jarige
bruiloften, tijdens carnaval en andere festiviteiten in Bergeijk.
Het harmonieorkest heeft er nadrukkelijk voor gekozen niet in
de (bijna semiprofessionele) concertafdeling uit te komen,
maar in de eerste divisie (voorheen vaandelafdeling). In die
eerste divisie behoort het tot de top van Nederland.

De repetitieavond van het harmonieorkest is op
maandagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur in Theater de
Kattendans. Kom vooral een keer luisteren!
2.7

Slagwerkgroep

In 1949 werd de “Echo familie” uitgebreid met een
tamboerkorps. En sindsdien staat de slagwerkmuziek in
Bergeijk niet stil.
In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werden er grote
resultaten geboekt op de verschillende concoursen als
tamboerkorps. Aan het einde van de eeuw werd de
omschakeling gemaakt naar een slagwerkgroep en werden
ook de nodige resultaten geboekt bij de podiumconcoursen.
Vanaf 2001 wordt de slagwerkgroep uitgebreid met een eigen
jeugdopleiding. Het opleiden en behouden van jeugdige
slagwerkers is sindsdien een belangrijk speerpunt van de
gehele slagwerkgroep.
Dat de slagwerkgroep al jaren vooruitstrevend is hebben ze
eerst laten zien door het opstarten van het uitwisselingsproject
“Koninklijke Slagwerkconcerten”. In 2009 komt daar nog een
schepje bovenop door een theatervoorstelling te maken
waarin slagwerkmuziek, ondersteunt door zang, dans en
theater, centraal staat. “Big Apple Beats”, de naam die het
theaterspektakel droeg, verkocht drie achtereenvolgende
avonden uit in de Theater de Kattendans te Bergeijk (+- 800
bezoekers)
De slagwerkgroep repeteert iedere woensdagavond van 20:00
tot 22:00 en staat onder leiding van Fons Coenen.

3.

Instrumenten

iedereen aan om met trompet, klarinet of kleine trom te
beginnen!

Bij het Jeugdorkest en het Harmonieorkest worden
voornamelijk blaas- en slagwerkinstrumenten gespeeld. Er zijn
allerlei instrumenten te vinden in een Harmonieorkest en
Slagwerkgroep. De blaasinstrumenten worden onderverdeeld
in hout en koper. (Of een instrument tot hout of koper
gerekend wordt, heeft niets te maken met het materiaal
waarvan het gemaakt is, maar met de manier waarop de
trilling van de lucht wordt gemaakt; met de lippen of met
behulp van een riet). De slaginstrumenten zijn met name bij
YEP al aan bod gekomen. Bij het slagwerk is er een
onderverdeling in melodisch en ritmisch slagwerk.

Leerlingen krijgen voorzover voorradig bij de vereniging een
instrument in bruikleen, je hoeft dus niet zelf een instrument
aan te schaffen (maar dat mag wel), ook niet voor de lessen
van de muziekschool. Vanzelfsprekend moet hiermee door de
leerling met de grootst mogelijke zorg worden omgegaan.
Mocht er onverhoopt iets stuk zijn aan het instrument dan kan
dit worden doorgegeven aan:
YEP
Leerlingen-/Jeugdorkest

We zullen er een aantal noemen:
Koperinstrumenten
Trompet
Trombone
Hoorn
Euphonium
Bas

Houtinstrumenten
Klarinet
Hobo
Fagot
Dwarsfluit
Saxofoon

Slagwerk
Kleine trom
Xylofoon
Drumstel
Bekkens
Pauken

De instrumenten Trompet en Klarinet en Kleine Trom
staan niet voor niets bovenaan in het schema. Dit zijn
zogenoemde basisinstrumenten. Als je trompet, klarinet of
kleine trom kunt spelen, kun je later heel makkelijk op een
ander instrument overstappen. Je snapt natuurlijk wel dat als
je 12 jaar oud bent je nog niet op een grote Bas of een
Bariton Saxofoon kunt gaan spelen. Wij raden dan ook

!
Stephan Baeten
tel.: (0497) 54 24 04
!
Janus Verhoeven jr.
tel.: (06) 54 210 363

Belangrijk is dat je met instrumenten van de vereniging
zorgvuldig omgaat. Het instrument moet je nooit ergens
onbeheerd achterlaten, ook zul je na het repeteren het
instrument schoon en wel in de koffer moeten inpakken. Voor
specifieke instructies kun je terecht bij Janus Verhoeven en
Stephan Baeten.
Voor rieten van houtinstrumenten kunnen leerlingen terecht
bij Huib Ten Napel en Paul Christiaans die vaak aanwezig zijn
tijdens de repetitie van het Jeugdorkest. De rieten krijg je via
de vereniging.

4.

Uniform

Leden van YEP, Opleidingsorkest en Jeugdorkest dragen
(uitsluitend) bij optredens de blauwe polo/sweater met het
opgedrukte logo van YEP of het Jeugdorkest. De polo is en
blijft eigendom van Echo der Kempen en is te verkrijgen bij
Stephan Baeten en Huib Ten Napel.
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Opleidingen

Gerichte opleiding van jeugdleden is de garantie voor een
goede doorstroom naar het Harmonieorkest en de
Slagwerkgroep.
De opleiding van de jeugdige muzikanten is ondergebracht bij
Muziekschool Art4U. Een belangrijke bijdrage aan de opleiding
wordt geleverd door Opleidingsorkest, Jeugdorkest en YEP.
Ook de ouders zullen zoveel mogelijk bij het wel en wee van
hun kinderen binnen de vereniging worden betrokken,
bijvoorbeeld door middel van ouderavonden.
Leerlingen kunnen bij de vereniging of via de vereniging bij de
Muziekschool Art4U een opleiding volgen. Dit is geen
vrijblijvende zaak. Het vraagt immers om een investering in
opleiding en instrumenten.
De opleiding is gericht op het trainen en ontwikkelen van
instrumentaal-muzikale vaardigheden en inzichten.
Slagwerk bestaat uit een reeks van instrumenten die allemaal
even belangrijk zijn. Zo kennen we onder andere de pauken,
het drumstel, de marimba, het staafklokkenspel, de kleine

trom, de bongo’s en natuurlijk niet te vergeten de GROTE
TROM. Deze en nog vele andere slaginstrumenten zijn
allemaal even moeilijk te bespelen, maar de ene zal zich beter
thuis voelen op een bepaald instrument dan de andere. Het is
goed mogelijk dat je verschillende instrumenten gaat
bespelen. Voor de hand ligt dat je begint met een instrument
dat de basis is van alle andere instrumenten namelijk een
trom. Na verloop van tijd kan dan bekeken worden waar je het
meest geschikt voor bent of de meeste zin in hebt.
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Repetities

Lid zijn van een vereniging is geen vrijblijvende zaak. Het
aanwezig zijn op repetities wordt bijgehouden door één van de
leden van de YEP- en jeugdcommissie. We gaan ervan uit dat
een lid zeker voor 80% van de repetities aanwezig kan zijn. In
de schoolvakanties zijn er normaal gesproken geen repetities.
Let’s Play
De repetitie van Let’s Play is op maandagavond van -- tot -- en
vindt plaats in de Kattendans. Wanneer je niet kunt, kun je je
afmelden bij Frank Brouwers (tel.: 0497-573389)
Bij Let’s Play maken sommige leerlingen ook op individuele
basis, onder begeleiding van een ervaren muzikant, kennis
met hun instrument van keuze.

Opleidingsorkest
De repetitie van het Opleidingsorkest is op maandag van 18.45
tot 19.15 uur en vindt plaats in De Kattendans. Wanneer je
niet kunt, kun je je afmelden bij: voorlopig niet actief
Jeugdorkest
De repetitie van het Jeugdorkest is op maandag van 18.45 tot
19.45 uur en vindt plaats in De Kattendans.
Wanneer je niet kunt, kun je je afmelden bij:
Fons Coenen (tel.: 0497-57 1002)
YEP
De repetitie van YEP is op woensdag van 18.45 tot 19.45 uur
en vindt plaats in De Kattendans.
Afmeldingen voor YEP kun je doorgeven aan de instructeur.
Harmonieorkest en Slagwerkgroep
Voor jeugdleden staat het altijd vrij om eens een repetitie van
het Harmonieorkest of van de Slagwerkgroep bij te wonen. De
repetities voor het Harmonieorkest zijn op maandag van 20.00
tot 22.30 uur, voor de Slagwerkgroep op woensdag van 20.00
tot 22.00 uur.
Opleiding via Art4U
Om goed muziek te leren maken is het belangrijk om, als je
zover bent, individueel les
te nemen. Over het algemeen gaan muzikanten van onze
vereniging daarvoor naar de muziekschool Art4U, die ook een
dependance heeft in Bergeijk. Dit is niet verplicht, maar wordt
wel gestimuleerd. Andere vormen/aanbieders van individuele
muzieklessen zijn natuurlijk ook mogelijk.

Kijk voor meer informatie over de opleidingen van Art4U en de
kosten op www.art4u-kunsteducatie.nl.
Echo der Kempen is trots op het niveau waarop dit moment
gemusiceerd wordt en wil dat niveau graag behouden.
Daarom zijn we bereid om de kosten voor A, B, C- en Dopleidingen van Art4U deels te vergoeden aan onze
muzikanten, met een maximum van € 125,00 per studiejaar.
Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met
het secretariaat.
Zie ook de website van muziekschool Art4U: www.art4ukunsteducatie.nl

7 Optredens
Jaarlijks worden door de vereniging een aantal optredens
georganiseerd voor de diverse Jeugdorkesten. Deze optredens
worden ruim van tevoren gepland en het is uiteraard
vanzelfsprekend dat alle leden van het desbetreffende orkest
aanwezig zijn bij een optreden. Informatie over optredens zijn
te vinden in het maandblad ’t Hermenieke of op de website
www.echoderkempen.nl.
Bij een optreden willen we graag dat iedereen aanwezig is. De
dirigent geeft van tevoren aan welk uniform (shirt) er wordt
gedragen. Wanneer een jeugdlid onverhoopt toch niet
aanwezig kan zijn of ziek is bij een optreden, dient hij of zij
zich af te melden bij de dirigent.
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Jaarkalender en activiteiten

Gezelligheid en saamhorigheid zijn belangrijk, maar
verantwoording voor elkaar en het orkest wordt minstens even
belangrijk geacht. Naast het repeteren is het voor beide
Jeugdorkesten belangrijk zich te kunnen laten horen tijdens
interne concerten maar ook bij andere activiteiten.
Ieder jaar worden diverse activiteiten georganiseerd die
bedoeld zijn om samen muziek te maken. Het is natuurlijk ook
de bedoeling dat je samen met je vrienden en vriendinnen
plezier hebt bij het Jeugdorkest. De optredens zijn natuurlijk al
een leuke ervaring waar je veel plezier zult beleven. Daarnaast
zijn er tal van andere activiteiten, die wat minder met muziek

te maken hebben. We proberen de verschillende
Jeugdorkesten allemaal aan bod te laten komen. Hieronder
staan de meeste activiteiten genoemd. De correcte data van
deze activiteiten zijn terug te vinden in de activiteitenagenda
in het clubblad ’t Hermenieke of op www.echoderkempen.nl.

Activiteit
Solistenconcours
Carnavalsoptochten
Voorjaarsconcert
Concert camping De Paal
Overige concerten
Jeugdkamp
Spooktocht

Let’s Play
/Opleidingsorkest
X
X
X
X
X

Jeugdorke
st
X
X
X
X
X
X
X

YEP
X
X
X
X
X
X
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De nieuwsbrief van Echo Der Kempen

Met regelmaat wordt er een nieuwsbrief gemaakt. Hierin wordt
onder andere de activiteitenagenda opgenomen voor de
komende maanden zodat je altijd op de hoogte bent van de
activiteiten van Echo der Kempen. De nieuwsbrief wordt je
automatisch toegestuurd als we over je e-mail adres
beschikken. De nieuwsbrief is gekoppeld aan de website
www.echoderkempen.nl en is een manier om op de hoogte te
blijven, bovendien staan hierop leuke verhalen, diverse links
naar Flickr, Facebook, Twitter en andere zaken voor onze
jeugdleden.
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Contributie

De instrumenten en het uniform worden door de harmonie
bekostigd. Ook uitstapjes en andere activiteiten worden
grotendeels betaald door de harmonie. Aan het lidmaatschap
en de opleiding zijn dan ook kosten verbonden.
De kosten van een jeugdlidmaatschap bedragen € 55,00 per
jaar. Daarnaast zal ook rekening gehouden moeten worden
met eventuele kosten voor het volgen van een opleiding bij de
muziekschool (zie het hoofdstuk Opleiding).
Goed muziek maken kan alleen als je er ook plezier in hebt,
als je je thuis voelt bij de club! Zo gaat YEP samen met het
Jeugdorkest elk jaar een weekend op kamp. In het jeugdweekend wordt naast muziek veel plezier gemaakt. Ook de
jaarlijkse spooktocht is één van de uitstapjes van YEP.

Voor vragen met betrekking tot de contributie kunt u terecht
bij penningmeester Bert Kanen (0497) 57 44 50.
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Beëindigen lidmaatschap

Wanneer je zeker weet dat muziek maken bij de harmonie niet
bij je past, zul je je definitief moeten afmelden. Dit kan bij de
volgende personen:
Slagwerkgroep en YEP
Opleidings-/Jeugdorkest
Harmonieorkest

Stephan Baeten
tel.: (0497) 54 24 04
Fons Coenen
tel.: (0497) 57 10 02
Annelies van de Broek
tel.: (06) 44 974 50

Deze personen zorgen ervoor dat er een mutatieformulier
wordt ingevuld, instrument, muziek, studiemateriaal en
uniform ingevorderd worden.
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Contactpersonen en telefoonnummers

Jeugdcommissie
Rick Claasen
Stephan Baeten
Dennis Jansen
Niels Baeten
Annemarie Michiels
Kris Maas
Mart Jansen

tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:

06 83 22 39 11
(0497) 54 24 04
06 83 22 34 51
06 25 30 83 28
06 11 78 73 65
06 21 16 62 81
(0497) 57 49 87

Dirigenten/instructeurs
Fons Coenen (Jeugdorkest)
tel.: (0497) 57 10 02
Frank Brouwers (Opleidingsorkest) tel.: (0497) 57 33 89
Dirk Lubbers (YEP)
tel.: (0497) 54 26 25
Bestuur Echo der Kempen
Jan van Geel
Paul Christiaans (vice-voorzitter)
Ger Antonis (secretaris)
Bert Kanen (penningmeester)
Rick Claasen
Roseliek van Geel
Jan Gijsbers
Huib Ten Napel
Janus Verhoeven jr.

tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:

(0497) 57 21 73
(06)
53 707 673
(0497) 57 30 54
(0497) 57 44 50
06 83 22 39 11
(040) 24 47 555
(0497) 57 35 59
(0497) 57 39 93
(06)
54 210 363

