
 

De Oudenbossche Harmonie is één van de oudste 

harmonieën van Nederland. Zij bestaat namelijk al 

meer dan 175 jaar! De Oudenbossche Harmonie is 

een fusie van Harmonie de Eendracht (opgericht in 

1834) en Harmonie Philocalia (opgericht in 1917). In 

1940 zijn deze harmonieën samengekomen tot de 

Oudenbossche Harmonie.  

 

Ook heeft de Oudenbossche Harmonie een 

opleidingsorkest. De jeugd is per slot van rekening 

de toekomst! Het opleidingsorkest geeft een paar 

keer per jaar een concert en daarbuiten doen zij 

vele leuke activiteiten. Alleen met voldoende 

opgeleide muzikanten wordt samen muziek maken 

echt leuk. Aan opleidingen schenken wij daarom 

veel aandacht!  

 

 

Contactgegevens  
Jeugd en Opleiding 

 
U kunt ons bereiken via de mail: 

jeugd.en.opleiding@oudenbosscheharmonie.nl 
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Lidmaatschap 
Als lid van de Oudenbossche Harmonie gaat uw 
kind, na 1 jaar les, deelnemen aan het 
opleidingsorkest. Dit orkest staat onder leiding van 
Rogier de Pijper en repeteert elke donderdag van 
18:30 uur tot 19:30 uur in Cultureel Centrum Fidei 
ei Arti. Het opleidingsorkest is een opstap naar het 
‘groot’ orkest. In overleg met u, de muziekdocent 
en de dirigent zal het moment waarop in het 
opleidingsorkest wordt ingestroomd worden 
bepaald. 
 
 
 
 
 
 
 
Lid worden van de Oudenbossche Harmonie heeft, 
naast samen op een plezierige manier muziek leren 
maken, ook een aantal aantrekkelijke voordelen. 
Uw zoon/dochter krijgt namelijk een instrument in 
bruikleen en er zijn tegemoetkomingen in de kosten 
van het lesgeld. Deze voordelen worden verder 
uitgelegd onder de kopjes: Instrumenten en 
Lesgelden.  
 
 
Muzieklessen  
Voor het leren bespelen van een muziekinstrument 
is het noodzakelijk dat er muzieklessen gevolgd 
worden. Informatie over deze lessen kunt u 
opvragen bij onze contactpersoon  
Jeugd en Opleiding: Nelleke van Aken via 
jeugd.en.opleiding@oudenbosscheharmonie.nl 
Tevens kunt u bij haar ook terecht wanneer u uw 
kind wilt aanmelden voor muziekles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrument 
Door lid te worden van de Oudenbossche Harmonie 
wordt een instrument in bruikleen gegeven. 
Hiervoor moet een borg van € 75,- worden betaald. 
Aan het gebruik zijn uiteraard voorwaarden 
verbonden. Die staan vermeld in de 
bruikleenovereenkomst. Op het moment dat uw 
kind is aangemeld bij de Oudenbossche Harmonie, 
wordt door een lid van de commissie jeugd en 
opleiding contact met u opgenomen voor het 
ophalen van het instrument. Bij de overdracht van 
het instrument wordt de bruikleenovereenkomst 
getekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesgelden: 
De kosten van de lessen worden afgesproken met 
de muziekdocent. Om de kosten van de lessen zo 
laag mogelijk te houden zijn er twee regelingen: 

 
1. Subsidieregeling:  
Dit is een gemeentelijke regeling waarbij 50% van 
de leskosten wordt vergoed tot een maximum van 
€200,-.  Voorwaarde hierbij is dat les gegeven dient 
te worden door een bevoegd muziekdocent. Deze 
regeling wordt door de harmonie collectief bij de 
gemeente voor uw zoon/dochter aangevraagd. De 
vergoeding van maximaal €200,- ontvangt u van de 
vereniging aan het eind van het cursusjaar.  
 
2. Extra bijdrage aan het lesgeld door de 
Oudenbossche Harmonie:  
De harmonie vindt muziekonderwijs erg belangrijk 
en biedt daarom nog een extra tegemoetkoming in 
de kosten met een maximum van € 100,-. Deze 
maximale vergoeding van € 100,- is gebaseerd op 
minimaal 36 lessen van 20 of 30 minuten. Dit 
betekent dat wanneer er minder dan 36 lessen zijn 
gevolgd de extra vergoeding naar ratio verlaagd zal 
worden. Omdat het lesgeld voor muzieklessen per 
muziekdocent kan verschillen, kunt u voor de totale 
beraming contact met ons opnemen via het 
mailadres op deze folder.  
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