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Ben je 7 jaar of ouder en wil je graag
muziek maken? Kom langs op onze
open dag! Je leert een instrument van
jouw keuze bespelen en je geeft je
eerste concert!
13.00 / Ontvangst
13.15 / Spelen op instrumenten
14.45 / Ontvangst ouders, uitleg KNA
15.00 / Concertje

Aanmelden of meer informatie via
info@knahouten.nl
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Muziekvereniging KNA Houten
Kunst Na Arbeid is al meer dan 100 jaar dé Houtense muziekvereniging. KNA Houten
biedt veel mogelijkheden om met plezier samen muziek te kunnen maken. Wij zijn altijd
op zoek naar enthousiaste muzikanten, jong en oud, om onze vereniging te versterken.
Muziek maken is een leuke hobby, zeker als je dat samen doet. Als je graag in een
orkest wilt (gaan) spelen is KNA de goede keuze! Ben je een ervaren muzikant? Ook
dan ben je van harte welkom bij onze vereniging!

Muzieklessen
KNA biedt muzieklessen aan waarmee je een goede basis krijgt aangeleerd. We bieden
slagwerk-, saxofoon- en koperblaaslessen. Je krijgt een instrument in bruikleen van de
vereniging. Eens per week krijg je les van één van de KNA-docenten, die allen
conservatorium opgeleid zijn.
Naast de individuele lessen die wij aanbieden, hebben wij ook een slagwerkklas, een
koperklas en een saxklas voor kinderen van 7 tot 11 jaar.

Orkesten
Kunst Na Arbeid heeft een jeugdafdeling die bestaat uit de volgende orkesten:
– Het Opstaporkest van de fanfare (dinsdag 18.00 - 19.00 uur)
– De Jeugd Slagwerkgroep (dinsdag 16.00 - 17.00 uur)
Er zijn ook orkesten voor volwassenen:
– Het Fanfare-orkest (dinsdag 20.00 - 22.00 uur)
– De Slagwerkgroep (donderdag 19.30 - 21.45 uur)
– Beierkapel die Holzers (maandag 20.00 - 21.00 uur)
Alle repetities vinden plaats in Sociaal Cultureel Centrum “De Grund”, de Poort 77,
3991 DM Houten. U bent altijd van harte welkom bij een repetitie.

Meer info?
www.knahouten.nl
info@knahouten.nl

