
Waarom wil je dat dan bij Harmonie Pro Honore et Virtute?
• Je krijgt les van professionele docenten van de muziekscholen 

040Muziek of Rhythm Impact, op tijden die bij jou en je school of werk 
passen.

• Jeugdmuzikanten krijgen met de subsidie van de gemeente korting op 
het lesgeld tot wel 50% ! Laat je door ons voorlichten.

• Veel instrumenten kun je lenen voor je lessen en optredens. 
• Je speelt al heel snel met andere muzikanten samen in één van onze 

orkesten. Wat je in de lessen leert, pas je dan direct toe.
• Afhankelijk van je leeftijd en ervaring is dit in het Samenspeelorkest, 

de Opleidingsharmonie, of het grote Harmonieorkest.
• Voor drummers in spe hebben we een eigen slagwerkafdeling met 

Percussiegroep en een toffe Malletgroep. 
• Wekelijks repetities en regelmatig diverse verrassende optredens.
• Volop doorgroeimogelijkheden voor jouw ontwikkeling als muzikant.
• Ook als je lange tijd niet meer hebt gespeeld ben je welkom.
• Mogelijkheden om mee te doen aan gastoptredens elders in Nederland, 

of aan concoursen en muziek-kampioenschappen.
• Naast muziek maken ook veel gezelligheid en leuke activiteiten met 

elkaar.

Onze partners bij jouw
muziekopleiding:

Ook jij wil graag een muziekinstrument spelen, 
met een echt orkest op een prachtig podium 
stralen en lid zijn van een gezellige muziekclub.

Meespelen in een van de orkesten van de 
Harmonie van Son en Breugel?

Maak dan kennis en kom muziek maken! HARMONIE
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Kijk op: www. Phev.nl met alle mogelijkheden voor jouw muziekhobby.
We zien je graag binnenkort bij de Harmonie !

Niet zelf spelen en toch bij de Harmonie?
Word dan, net als velen met u, Vriend van de 
Harmonie. Als Vriend geniet u voordelen 
zoals het gratis Grand Merci Concert en 
blijft u op de hoogte van onze evenementen. 
Voor info en aanmelden zie de website. 


