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Heb je altijd al eens een blaas- of een 
slagwerkinstrument willen leren bespelen?  
Of lijkt samen muziek maken je geweldig?  
Dan is dit je kans! Muziekvereniging Kunst en 
Volharding uit Beuningen start in maart 2023 
het Nieuw Talent Orkest Beuningen: een 
superleuk muziekproject voor volwassenen. 

In tien repetities laten we je ervaren hoe fantastisch 
het is om samen muziek te maken. De eerste 
repetitie is op zondag 19 maart 2023 om 10:30 uur in 
S.C.C. De Lèghe Polder in Beuningen. Dit belooft 
een bijzondere ochtend te worden onder de 
enthousiaste muzikale leiding van Guus Pieksma, 
initiatiefnemer van dit succesvolle concept uit het 
Friese Sneek. 

Geen ervaring 
Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale 
ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. De 
repetities duren twee uur en vliegen voorbij!  
Natuurlijk is er een pauze en belangrijk: het plezier 
staat voorop. We sluiten de repetitieperiode af met 
een daverend concert. 

Doe jij mee? 
Wij zorgen voor een lessenaar en een instrument. 
Misschien weet je al welk instrument je zou willen 
hebben en anders zoek je ter plekke een uit. Je kunt 
kiezen uit onze blaasinstrumenten en ook uit een 
breed scala aan slagwerkinstrumenten. 
Verder krijg je een complete lesmap en bieden we 
ook online hulp en lesmateriaal voor het oefenen 
thuis. 

In tal van plaatsen in Nederland is het Nieuw 
Talent Orkest al een megasucces. Honderden 
Nieuw Talent Orkesten-muzikanten gingen je 
voor en ontdekten een geweldige nieuwe hobby! 

Alles wat je moet weten 
• Startdatum: 19 maart 2023  
• Tijdstip: 10:30-12:30 uur 
• Lokatie: S.C.C. De Lèghe Polder in Beuningen 
• Kosten: €125,- voor het hele project 
• Vervolglessen: worden in overleg geregeld 

tijdens het project. 

Een indruk van Nieuw Talent Orkesten op andere 
plaatsen in het land vind je op: 
www.facebook.com/nijtalintorkest of 
www.nijtalintorkest.nl 

Voor aanmelden, vragen en verdere informatie 
kun je terecht bij: 
Simone van Gelder-Awater, secretariaat 
Muziekvereniging Kunst en Volharding.  
Telefoon: 06-44565322 of e-mail: 
info@kenvbeuningen.nl 

http://www.facebook.com/nijtalintorkest
http://www.nijtalintorkest.nl
mailto:info@kenvbeuningen.nl


Muziekverenigingen richten hun ledenwerfacties 
vooral op kinderen. Dat daarmee een belangrijke 
doelgroep over het hoofd gezien wordt, bewijst 
het succes van de Nieuw Talent Orkesten. Een in 
Friesland ontwikkelde methode die zich richt op 
volwassenen. Het concept verspreidt zich 
inmiddels als een olievlek over heel Nederland. 
Komend voorjaar gaat de formule ook in 
Beuningen van start. 

Helga Burgers uit Oppenhuizen bespeelde in haar 
jeugd een korte tijd diverse muziekinstrumenten en 
zong bij verschillende koren. “Maar steeds als ik daarna 
een harmonie of fanfare hoorde met 
blaasinstrumenten vond ik die klank erg mooi”, zegt 
ze. Na dat ze een optreden van de plaatselijke fanfare 
bijwoonde, raakte ze helemaal in de ban van de 
tenortuba. Maar hoe kon ze als zij-instromer aan de 
slag? Voor kinderen is er een doorgaande leerlijn. Die 
begint met muziek op de basisschool en loopt via 
muziekles bij het jeugdkorps naar het 
volwassenenorkest. Maar voor 50-plussers ontbreekt 
zo’n lijn. Via via kwam ze terecht bij het Nieuw Talent 
Orkest in Oppenhuizen. “Een erg mooi initiatief”, zegt 
Helga. “Ze bieden volwassenen in alle leeftijden heel 
laagdrempelig de mogelijkheid om een instrument te 
bespelen. Voor en gering bedrag volg je tien 
repetitielessen, waarbij je de beschikking krijgt over 
een instrument en bladmuziek. Het maakt niet uit of 
je starter bent, ‘herintreder’ of iemand die wel eens 
een ander instrument wil proberen.” Helga legt uit dat 
het enthousiasme van de deelnemers aanstekelijk 
werkte. Motiverend voor haar was ook de 
ondersteuning die leden van de lokale vereniging aan 
de beginnende muzikanten boden. “Ik ging daardoor 
steeds met enorm veel plezier naar de repetities”, zegt 
ze. “Het is echt een geweldig initiatief.” 

Aanpak 
Volwassenen zoeken ontspanning en gezelligheid, 
willen andere mensen ontmoeten, maar tegelijkertijd 
ook op een laagdrempelige manier uitgedaagd 
worden. Steeds meer volwassenen ontdekken samen 
muziek maken als nieuwe vrijetijdsbesteding. Het 
enthousiast maken van deze doelgroep vraagt om een 
andere aanpak dan bij kinderen. Guus Pieksma en 
Annewiep Bloem uit Friesland hebben hier een 
formule voor bedacht. Ze startten tien jaar geleden 
met projecten om volwassenen te laten ervaren dat 
het nooit te laat is om een muziekinstrument te leren 
bespelen en om samen muziek te maken. Het bleek 
een schot in de roos. Nadat tientallen verenigingen in 
Friesland ermee aan de slag gingen, ontstaan nu ook 
in de rest van het land steeds meer blazersklassen 
voor volwassenen. Voor vele honderden mensen is 
daarmee een nieuwe wereld opengegaan. “In het 
begin waren het vooral 55-plussers die een nieuwe 
hobby zochten”, vertellen de initiatiefnemers. 
“Inmiddels neemt ook de belangstelling in de 
categorie 35-45 jaar toe. Maar ook mensen van boven 
de 70 die nog volop in het leven staan en het leuk 
vinden om hun oude hobby weer op te pakken.” 

Plezier 
Bij het Nieuw Talent Orkest staan beleving en het 
plezier van samen muziek maken voorop. Het accent 
ligt op gezelligheid, ontspanning en ontmoeting. Een 
laagdrempelige uitdaging voor mensen die nog nooit

een instrument in hun handen hebben gehad met  
als motto: fouten maken mag. “De nadruk ligt op de 
ongedwongen sfeer van de repetities”, vertelen Guus 
en Annewiep. “Dat is waar alles om draait: het plezier, 
de ontspanning en de sociale functie van muziek 
maken. In de coronatijd hebben we ervaren dat juist 
dát mensen als vereniging bindt.”

“Altijd al een instrument willen bespelen”

Prachtige kans 
In het leven van Paul David Meesters (61) nam muziek 
altijd al een belangrijke plaats in. Hij zingt al jaren in 
een koor en had als liefhebber ook altijd al 
belangstelling voor de blaasmuziek. Met zijn 
verhuizing naar Friesland kwam hij midden in de 
cultuur van fanfares en harmonieën terecht. Zijn oog 
viel op een aankondiging van het Nieuw Talent Orkest 
in Bolsward. “Een prachtige kans om op latere leeftijd 
te ontdekken of ik zo’n blaasinstrument de baas kan 
worden. Je moet natuurlijk thuis ook repeteren, maar 
uit het samenspel met anderen haal ik mijn 
enthousiasme en plezier”, verklaart hij zijn late 
roeping. 

Nooit te laat 
Brenda Smit-van der Meulen begon op haar 44e met 
muziek maken. “Ik bezocht al jaren de concerten van 
de muziekverenigingen in de regio en zou zelf ook 
graag muziek willen maken. Maar ik had niet het idee 
dat men opp mij zat te wachten. Zo’n club muzikanten 
had toch iets geslotens over zich. In mijn ogen moest 
je toch echt wel van kinds af aan spelen om zoiets te 
kunnen.” De muziekles van haar dochter sloeg een 
bruggetje naar de lokale muziekvereniging. Van het 
een kwam het ander. “Ik meldde me aan en speel nu 
al een aantal jaar met veel plezier trombone. De 
muziekwereld spreekt me zelfs zo erg aan dat ik 
inmiddels ook bestuurlijk actief ben. Zo heb ik ervaren 
dat het nooit te laat is om muziek te gaan maken.”



Heb je ooit een blaas- of slagwerkinstrument bespeeld? 
Of nog nooit, maar wil je het graag leren? Wil je ontdekken wat jij met 

muziek hebt? Lijkt het je geweldig om samen muziek te maken?

De eerste repetitie is op  
zondag ochtend 19 maart 2023, 
10.30 – 12.30 uur in S.C.C. De Lèghe 
Polder, Schoolstraat 16, 6641 DC 
Beuningen.

Naast het ontdekken van je 
instrument en samen leren spelen 
is er ruimte voor ontspanning en 
gezelligheid.

Muziekvereniging Kunst en 
Volharding start Nieuw Talent Orkest 
Beuningen, een muziekproject voor 
volwassenen. Iedereen kan meedoen. 
De inspirerende begeleiding is in 
handen van Sjef de Kort.

Je krijgt van ons een instrument te 
leen. Er zijn ervaren muzikanten om je 
te ondersteunen. 

We repeteren tien keer op de 
zondagochtend.

Voor meer informatie en aanmelden: 
Simone van Gelder-Awater, telefoon 06-44565322 of email info@kenvbeuningen.nl

www.kenvbeuningen.nl
Opgeven voor 12 maart 2023

facebook.com/nijtalintorkest

Doe je mee?
Eigen bijdrage Nieuw Talent Orkest is ! 125,- (! 12,50 per repetitie).


