Nu is het moment om je aan te melden bij
Muziekvereniging Unitas. Wij kunnen je namelijk
een
complete
opleiding
bieden
door
professionals. En als leuke bijkomstigheid ga je
deel uit maken van een geweldige vereniging die
de jeugd hoog in het vaandel heeft.

Meer informatie:

En is het niet fijn dat dit gewoon in je eigen wijk
kan. Alles op loop– en fietsafstand. In Mierlo-Hout
zijn we gevestigd in Wijkhuis de Geseldonk en in
Brandevoort in Wijkhuis ‘t BrandPunt.

Via deze site kun je ook contact met ons
opnemen. Je kunt ons ook bereiken via een mailtje
naar info@muziekvereniging-unitas.email

Dus meld je nu aan via www.muziekverenigingunitas.nl of neem contact met ons op via
info@muziekvereniging-unitas.email

Voor meer informatie over onze vereniging,
inschrijven, contributies en andere leuke weetjes
kunt
je
terecht
op
onze
website
www.muziekvereniging-unitas.nl.

MIERLO-HOUT EN BRANDEVOORT

Natuurlijk ben je altijd welkom op een van onze
repetities en concerten om ons eens te ontmoeten.

Wij nemen dan contact met je op. Tot snel!!

MUZIEK OP MAAT

PLEZIER IN MUZIEK
MUZIEK ZOALS JIJ HET WIL

Instrumenten:

SAMEN PLEZIER

Welke instrumenten bieden we zoal aan:
trompet, dwarsfluit, bugel, saxofoon, hoorn,
bariton, trombone, snare drum, percussie,
drums, klarinet, hobo, piano en zang.
Staat het instrument er niet bij wat je graag zou
willen, laat het ons dan weten. We gaan dan

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK

samen kijken hoe we dit kunnen invullen.
MUZIEKVERENIGING UNITAS

WWW.MUZIEKVERENIGING-UNITAS.NL
info@muziekvereniging-unitas.email

Wie zijn wij?

Wat doen we voor onze leerlingen?

Wat bieden we je aan?

Muziekvereniging Unitas is in 1924 opgericht als
fanfare in Mierlo-Hout. In 2018 zijn we
overgegaan naar muziekvereniging en zijn we
ook gevestigd in Brandevoort.

Een leerling bij Unitas krijgt les van professionele
muziekdocenten. In Mierlo-Hout zijn dat
docenten van het Kunstkwartier en in
Brandevoort zijn dat docenten van Musicas.

Om lid te worden bij Unitas heb je eigenlijk maar
één ding nodig: heel veel zin om muziek te gaan
maken. Want als jij zorgt dat je enthousiast en
gemotiveerd bent dan zorgen wij voor de rest.

De vereniging heeft niet stilgestaan en gaat
zeker mee met de hedendaagse tijd. Dit geldt
zeker ook voor de muziekkeuze die wordt
toegepast. Populaire, lichte muziek bekend van
tv, musicals of films worden regelmatig gebruikt
voor diverse concerten. Ook zijn we uitgebreid in
ons instrumentenaanbod. Tot 2018 kon je bij ons
alleen terecht voor een opleiding op traditionele
fanfare-instrumenten. Nu kun je bij ons terecht
voor elke instrument wat je maar zou willen
spelen. Een uitzondering hierop is de gitaar. Dat
kunnen we (nog) niet aanbieden.

Er wordt zowel individueel als groepsgewijs
lesgegeven en geoefend om het juiste
lesprogramma af te stemmen op de individuele
leerling. Daarmee worden de beste resultaten
behaald.

Als blazer ontvang je van ons:

Na verloop van tijd mag je deel uit gaan maken
van het poporkest. Dit orkest is het voorportaal
van het grote A-orkest en treedt een aantal
malen per jaar op tijdens diverse concerten.

- een instrument
- lesmateriaal
- deskundige docent
- lesruimte bij jou in de wijk
- lestijd in onderling overleg
- en heel veel plezier
Als slagwerker ontvang je dat ook allemaal met
uitzondering van een instrument. Er is op de
leslocaties goed materiaal beschikbaar zoals een
kleine
trom
en
een
drumstel.
Wel ontvang je van ons stokken en eventueel
andere hulpmiddelen om thuis te kunnen
oefenen.

Verder organiseert de vereniging tal van
optredens en activiteiten voor jong en oud
waaraan deelgenomen kan worden. Hiermee
wordt de verbondenheid met de vereniging
alleen maar beter en groter.

