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WIJ ZIJN EXEMPEL

Muziek maken is ons uitgangspunt. Met gedegen opleidingen,
professionele docenten en een enthousiaste ledengroep maken we
samen de club.

Marchingband
De Marchingband is het vlaggenschip van de
vereniging. Gezelligheid, optredens verzorgen en nu en
dan prestaties leveren is wat ons bezig houdt.

Jong Exempel
Bij JEX worden onze jongste leden opgeleid tot
volwaardige muzikanten. Als jonge kopie van de MB
heeft JEX haar eigen optredens en activiteiten.

Stageband NEXT
Een veelzijdig podiumorkest waarbij plezier en goed
muziek maken in het middelpunt staat: Dat is
Stageband NEXT.

Exempel bestaat uit 60 muzikanten met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar. Elke
woensdagavond wordt onder leiding van Matthijs Kruik, David Nadin & Pim van
Kan gewerkt aan de muzikale- en showtechnische ontwikkeling van het orkest.
Vanaf 2022 presenteert Exempel de WMC
Show “TUIN DER LUSTEN”. Op straat
komt Exempel als marchingband echt tot
zijn recht. Stevige marsen en bekende
popsongs staan op het repertoire.
In eigen dorp, in Nederland en zelfs over de
landsgrenzen heen wordt deelgenomen
aan parades en taptoeshows.

EXEMPEL
THEBAND.

“

Exempel is vooral een

WMC
Elke vier jaar doet
Exempel mee aan de
wereldkampioenschappen
voor marchingbands.

Meer weten over de
Marchingband?
Neem dan contact op met de
coördinator van het orkest:
Roy van Lent
@: info@exempel.net

2 x GOUD!
In 2022 behaalde
Exempel tweemaal
goud zowel op show,
als op mars.

CONCERT
Exempel voelt zich ook
op het podium erg
thuis tijdens de
jaarlijkse concerten.

gezellige vereniging.
Muziek maken staat op
de eerste plaats, maar
dat gaat altijd op een
ontspannen manier.
(Simone, Loon op Zand)

IN ZWART...
Exempel heeft twee
uniformen: Het zwarte
gala-uniform met het
karakteristieke
Brabants Bont in de pet.

EN WIT
En het statige witte
uniform. In beide
staan de clubkleuren
centraal: Zwart & wit
met rode accenten.

ABROAD
Naast optredens in
Nederland staat
THEBAND. jaarlijks op
grote taptoes in het
buitenland.

EXEMPEL ACADEMY
De Exempel Academy is de overkoepelende naam voor het
opleidingstraject binnen Exempel. Vanaf de eerste kennismaking met
muziek tot en met het moment dat een leerling doorstroomt naar de
Marchingband maakt hij/zij onderdeel uit van de Exempel Academy.
Vanaf ongeveer 6/7 jaar kan een kind bij Exempel beginnen met muzieklessen.
Iedere leerling krijgt per week 20 minuten les. De lessen lopen gelijk met
de schoolvakanties van het basisonderwijs in Empel. Dat wil zeggen dat het
aantal lessen gemiddeld neerkomt op 35 per schooljaar.
Na het behalen van Diploma A, of op advies van de docent, wordt de les
verlengd naar wekelijks 30 minuten.
De lestijden worden in overleg met de docent, coördinator en leerling
vastgesteld. Een docent van een bepaalde instrumentengroep, geeft vaak
één dag per week les.
Het opleidingstraject bestaat uit een aantal onderdelen. Hier komt niet
alleen het meespelen in één van de juniorbands bij kijken, maar ook het
afleggen van een examen en het behalen van een diploma. Hier wordt de
leerling op voorbereid door zijn/haar docent.
Omdat we als vereniging hoge eisen stellen aan de kwaliteit van onze
muziekopleiding, werken we ook met de beste docenten. Dit zijn
docenten die bezig zijn met een studie aan, óf zijn afgestudeerd aan het
Conservatorium. De slagwerklessen worden gegeven door docenten die
vanuit de praktijk precies weten wat de ‘slagwerkers in de dop’ nodig hebben.

Het studiemateriaal dien je zelf aan te schaffen. Dit kost slechts enkele tientjes. Iedere leerling zorgt zelf voor een oefenschrift, waarin de
docent wekelijks notities kan maken. De docent volgt de leerling en bepaalt wanneer deze
kan doorstromen naar Mini Exempel.
Wanneer dit het geval is zal de leerling worden
uitgenodigd om bij deze repetities aanwezig te
zijn. Vanaf dat moment heeft de leerling naast
de muzieklessen ook ééns in de twee weken
repetities met het orkest.

Wil je meer weten?
Ben je na het lezen van dit stuk
geïnteresseerd geraakt om te
starten met muzieklessen bij
Exempel? Neem dan gerust
contact op met de coördinator
Jeugd & Opleidingen:
Dennis van Rooij
@: info@exempel.net

Jaarlijks zullen de vorderingen van de leerlingen
worden geëvalueerd door de docent en de
opleidingscoördinator. Tijdens deze evaluatie
wordt er gekeken naar de aanwezigheid tijdens
de lessen, de inzet en het niveau van de leerling.
Ook wordt er tijdens dit gesprek besproken of een
leerling kan starten met een examentraject.

“

Onze gekwalificeerde docenten staan week
in, week uit klaar om jou een goede start te
geven binnen Exempel.

MINI EXEMPEL

&

JONG EXEMPEL

Mini Exempel (MEX) is letterlijk en figuurlijk het jongste onderdeel van Exempel.
De jongste muzikanten worden in dit orkest klaargestoomd om samen muziek
te maken bij Jong Exempel. Kids leren samen muziek maken met verschillende
partijen en instrumenten en onder leiding te staan van een dirigent.
Exempel streeft ernaar om leerlingen zo
snel mogelijk ervaring te laten opdoen
in het ‘samen muziek maken’. Zodoende
worden de leerlingen al na een aantal
muzieklessen uitgedaagd om mee te
spelen met MEX. Bij dit orkest leren de
kinderen samen muziek te maken onder
leiding van een dirigent. Ook het samenspelen met andere instrumenten en
partijen is een nieuw onderdeel dat de
kinderen ervaren bij MEX.

Jong Exempel staat onder de muzikale
leiding van Niels Hendriks en Jesse van
Breden. De showinstructie is in handen
van Dennis van Rooij.
De YOUNG LIONS spelen tijdens streetparades, taptoes en concerten in het
dorp en verder weg in Nederland.

DANCE, DANCE, DANCE

Repetities
Mini Exempel repeteert om de week op
woensdagavond van 19:00 tot 19::30 uur
in de grote zaal van Sociaal Cultureel

Jong Exempel (JEX) is de juniorband van onze vereniging. Na Mini Exempel
is dit de volgende stap in de muzikale carrière van onze YOUNG LIONS. De
muzikanten spelen gemiddeld op A-niveau. Door het jaar heen staan er
verschillende optredens op de planning op de vetste locaties!

Meer informatie over de muzieklessen
vind je op de vorige bladzijdes.

Centrum d’n As in Empel.

JEX heeft een eigen themashow, genaamd:
“DANCE, DANCE, DANCE“. Zoals de titel
het al een klein beetje verraadt, zit deze
show vol muziek waarvan we de dansjes
allemaal kennen via TikTok, Instagram en
Snapchat.

Repetities
Jong Exempel repeteert wekelijks op vrijdagavond van 18:15 tot 20:15 uur in het
Clubgebouw, of op ons eigen showterrein aan de Pottenbakker in Empel.

“

Jong EXEMPEL heeft zich als doel gesteldt het grootste jeugdorkest uit de regio te worden. Binnen vijf
jaar tijd willen we minimaal 50 jeugdleden plaats
geven in de opleiding.

THEBAND. NA EEN DUBBEL GOUDEN WMC ‘22

GEZELLIGHEID

UNIFORM
De muzikanten van Mini Exempel dragen
tijdens optredens een speciaal zwart MEX
T-Shirt en een spijkerbroek. Deze T-shirts
worden uitgedeeld door de vereniging.
Supercool, toch?!

Jong Exempel heeft bijna hetzelfde uniform
als haar grote broer, de Marchingband.
Het verschil zit hem in het dragen van de
baret, in plaats van een platte pet én de
armband die de YOUNG LIONS dragen.

Maandelijks wordt er voor de kids een
activiteitenavond georganiseerd. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een filmavond,
spelletjesavond en speurtochten door
het dorp. Ook wordt ieder jaar Sinterklaas
op een leuke manier gevierd met een
gezellige surpriseavond.

OPTREDENS
Net als de Marchingband heeft ook Jong
Exempel supergave optredens. Zo zijn zij
in de afgelopen jaren te vinden geweest op
diverse taptoes en hebben zij deelgenomen
aan show- & marswedstrijden.
Voor de YOUNG LIONS is het ook iedere
keer weer ontzettend gaaf als zij het
square mogen betreden tijdens de
jeugdmanifestatie van de Nationale
Taptoe in Rotterdam Ahoy.

Naast dat de leerlingen en de muzikanten
van Mini Exempel en Jong Exempel bezig
zijn met hun muzikale vorming tijdens
individuele muzieklessen en repetities,
worden er ook op regelmatige basis veel
leuke activiteiten georganiseerd.

Meer weten over de
juniorbands?
Neem dan contact op met de
coördinator van deze orkesten:
Dennis van Rooij
@: info@exempel.net

Daarnaast wordt er ieder jaar een
jeugddag georganiseerd georganiseerd
vol met leuke activiteiten. Zo zijn de kids al
eens naar Toverland geweest en hebben
ze al eens een zeskamp gedaan met
opblaasbare stormbanen.

Net als de Marchingband, gaan ook de
muzikanten van Mini Exempel en Jong
Exempel samen met de leerlingen ieder
jaar weer op repetitieweekend. Dit
weekend staat in het teken van samen
repeteren en teambuilding. Dit weekend
is voor alle muzikanten één van de
hoogtepunten in het seizoen.

DOORSTROMEN
Om de doorstroming van Jong Exempel naar de Marchingband zo soepel
mogelijk te laten verlopen, heeft Exempel een eigen opleidingsbeleid en
doorstroombeleid opgezet.

EN DAN...
DE MARCHINGBAND
Examens
Tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken
met de docenten wordt besloten of een
leerling kan starten aan een examentraject.
Dit traject bestaat uit drie verschillende
onderdelen, namelijk: Praktijk, Theorie en
Show & Marching.
De examens worden intern afgenomen
volgens het landelijke Raamleerplan.
Wanneer dit traject start, zal de docent
samen met de leerling kijken naar de eisen
die zijn gesteld en de manier waarop hier
naartoe zal worden gewerkt.
De
theorielessen
zullen
separaat
gegeven worden. In een kleine groep
zullen examenleerlingen samen met
een docent de theoretische zaken
behandelen om zo goed mogelijk op het
examen te zijn voorbereid.
Indien er onvoldoende resultaten behaald
worden, zullen wij in sommige gevallen de
leerling en ouder(s)/verzorger(s) moeten

adviseren om te stoppen. Uiteraard zal
deze beslissing niet ad-hoc genomen
worden. Alleen bij aanhoudend gebrek aan
motivatie, inzet of een te beperkte muzikale
aanleg zullen we dit advies moeten geven.
Wanneer de leerling -of de ouder(s)/
verzorger(s)- zelf de opleiding willen
beëindigen is restitutie van reeds betaalde
lesgelden en contributie niet mogelijk.

Nadat je een periode hebt meegespeeld
bij Jong Exempel kun je, afhankelijk
van je inzet, leeftijd en het behalen
van je B-diploma of vergelijkbaar
niveau, starten met stage lopen bij de
Marchingband. Tijdens dit stage-traject
zul je deelnemen aan de orkestrepetities.
Voorafgaand
aan
het
jaarlijkse
repetitieweekend van de Marchingband
is het zaak dat de muzikant het repertoire
van de Marchingband voorspeelt bij de
dirigent en sectieleider. Samen zullen zij
beslissen of de muzikant ver genoeg is om
deel te nemen aan het repetitieweekend
en volledig door te stromen naar de
Marchingband.

REPETITIES &
OPTREDENS
Veelal in de zomer beginnen de
optredens door heel Nederland en in het
buitenland. Denk bijvoorbeeld aan:
België, Frankrijk en Duitsland.

In de voorbereiding richting de
première van een nieuwe show of
de deelname aan een concours of
ander groot evenement, kan ervoor
gekozen worden om meerdere
repetities per week in te plannen.
Uiteraard wordt er ook dan van je
verwacht dat je bij alle repetities
aanwezig bent.
Op het moment dat een muzikant
in opleiding is doorgestroomd
naar de Marchingband en de
leeftijd van 17 jaar nog niet bereikt
heeft, blijft hij/zij verbonden aan
Jong Exempel. Dit “dubbelen” mag
onder voowaarde van 100%
aanwezigheid (intentie) bij alle
repetities en optredens van Jong
Exempel. Aan het einde van het
seizoen (najaar) van het jaar dat hij/
zij 17 jaar wordt, neemt de muzikant
afscheid van Jong Exempel en is
daarmee een volwaardige LION.

Een seizoen binnen Exempel loopt
van april tot september.

Stageband
NEXT

Speel je trompet, saxofoon, bariton, trombone, bastuba of
percussie en speel je graag samen met enthousiaste mensen?
Dan is Stageband NEXT echt iets voor jou!

In het najaar van 2012 is de vereniging uitgebreid met een eigen
stageband: Stageband NEXT. In dit orkest kunnen ervaren
muzikanten deelnemen die zittend lichte muziek willen spelen.

“

Het is vooral de gezelligheid
en ontspannen sfeer tijdens
de repetities waarom ik
graag meespeel bij
Stageband NEXT.
(Els, Empel)

Stageband NEXT heeft in tegenstelling tot de Marchingband en Jong Exempel
geen mars- en showoptredens, maar treden zij een aantal keer per jaar op in
de regio als podiumorkest.
De gemiddelde leeftijd van de muzikanten ligt zo rond de 45 jaar. Veel van
de muzikanten van Stageband NEXT hebben eerder bij Exempel of andere
harmonie- of fanfareorkesten gespeeld. De muzikanten maken gebruik van
hun eigen instrument en dragen in plaats van een uniform een casual outfit
met de herkenbare Exempel tinten.
Het orkest staat onder leiding van dirigent Rogier Monsieur en repeteert
elke maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur.

STAGEBAND

Ook meespelen bij
Stageband NEXT?!
Neem dan contact op met de
coördinator van het orkest:
Maarten Spierings
@: info@exempel.net

AANMELDEN

€ 0,exempel.net/aanmelden

Wat leuk dat jij je wil aanmelden bij onze vereniging. Op
onze website vind je een inschrijfformulier waarmee jij je
aanmelding definitief kunt maken!
te vullen.
Om ook de financiële zaken gemakkelijk te kunnen afhandelen,
wordt verzocht automatische incasso te verlenen t.b.v. het
lesgeld en/of contributie. Indien je gebruik wenst te maken van
een instrument van Exempel, wordt hier ook de maandelijkse
instrumentenbijdrage bij opgeteld.

ERVAREN MUZIKANT?
Als ervaren muzikant kun je tot de leeftijd van 49 jaar lid worden
van onze vereniging om deel te nemen in de Marchingband. Voor
deelname in Stageband NEXT geldt geen maximum leeftijd. Om
je als ervaren muzikant in onze vereniging op de juiste plaats te
laten instromen, is het belangrijk om te bepalen welk muzikaal
niveau je hebt. Je wordt uitgenodigd om een keer aan een van
onze dirigenten te laten horen en zien wat je kunt. Na je proefspel
zal de dirigent beslissen waar je binnen onze vereniging geplaatst
wordt.

€ 20,/
22,50
€ v.a
20,50

Geen inschrijfgeld
Als je start bij Exempel betaal je géén
inschrijfgeld.

Contributie

De maandelijkse contributie bedraagt € 20,en € 2,50 instrumentenbijdrage bij gebruik
van een instrument van de vereniging.

Gezinskorting
Voor het 3e gezinslid geldt een korting
van 25% op de contributie. Voor de 4e en
meerdere gezinsleden 50% korting. (niet op
lesgeld en instrumentenbijdrage).

Lesgeld

Lesgeld tot A-Examen
- 20 min les € 20,50 p/m.
Lesgeld na A-Examen
- 30 min les € 36,50 p/m.
Vanaf 18 jaar
- 20 min les € 29,00 p/m.
- 30 min les.€ 46,50 p/m.

STARTENDE MUZIKANT?
Vanaf 6/7 jarige leeftijd kun je lid worden van Exempel en
muzieklessen volgen bij de Exempel Academy. Wekelijks worden
er individuele muzieklessen verzorgd. Middels een goede
opleidingsmethode wordt muzikaliteit en techniek bijgebracht en
wordt gewerkt naar het moment om plaats te gaan nemen binnen
een van de korpsen van Exempel. Starten van de lessen gebeurd
in overleg met de opleidingscoördinator en de docent. Afhankelijk
van het instrument naar keuze kan er een wachtlijst zijn.

Betalingen
- Lesgelden en contributie; vooraf voldoen per maand per
automatische incasso.
- Restitutie van betalingen vindt nooit plaats indien clublid zelf om
welke reden dan ook het lidmaatschap beëindigd.
- Er zijn aanvullende kosten voor bijvoorbeeld eigen consumpties
en deelname aan het jaarlijkse repetitieweekend (niet vrijblijvend).

PRAKTISCHE INFO

Aantal optreden

Er komt best wat op je af als nieuw lid, daarom hebben we een aantal
praktische zaken op een rijtje gezet.
Mis je iets? Schroom dan vooral niet om contact op te nemen met één van de
coördinatoren (zie hiervoor de pagina’s over de orkesten).

Bruikleen instrument

Verzekering

Elke muzikant kan een een kwalitatief
goed instrument in bruikleen krijgen.
Hiertoe wordt een bruikleenovereenkomst
opgesteld. De instrumentenbijdrage is
€ 2,50 p/m.

Alle instrumenten van de vereniging zijn
collectief verzekerd. Heb je een eigen
instrument dat je gaat gebruiken voor
de vereniging, dan kan jouw instrument
meeverzekerd worden. Indien je hiervan
gebruik wil maken, dien je dit op het
inschrijfformulier aan te geven.

Reparaties & Onderhoud
Reparaties aan het instrument als gevolg
van ontstane gebreken door normaal
gebruik zijn voor rekening van de
vereniging. Reparaties die het gevolg zijn
van onzorgvuldig gebruik door de
muzikant zullen in rekening worden
gebracht. Reparaties moeten altijd via de
vereniging worden uitgevoerd. Afhankelijk
van het instrument dat je bespeelt, krijgt
het instrument per periode een
onderhoudsbeurt voor rekening van de
vereniging. Zelf dien je het instrument
regelmatig schoon te maken.

“

Muziekstandaard
Muzikanten gebruiken een zwarte
muziekstandaard bij concertoptredens.
Bij voldoende beschikbaarheid is het
mogelijk van de vereniging een
muziekstandaard in bruikleen te krijgen.
Deze dien je elke les, repetitie of
optreden mee te brengen.
Bij beëindiging van je lidmaatschap dien
je deze standaard in goede staat in te
leveren.

Exempel gaat zeer zorgvuldig om met de uitstraling
van de band tijdens optredens. Hier zijn duidelijke
regels voor opgesteld. Voor leden is het gewoon zich
hier aan te houden. Een succesvolle uitstraling
draagt immers bij tot een succesvolle performance!

Exempel treedt gemiddeld 10-15 keer
per jaar op tijdens taptoes en parades.
Daarnaast is de band actief in het dorp
tijdens, koningsdag, sinterklaas en kerst.
Jong Exempel is vooral in de regio actief
en heeft jaarlijks ongeveer 10 optredens.
Eens in de twee jaar neemt Jong Exempel
ook deel aan een groter optreden, zoals
bijvoorbeeld tijdens de Nationale Taptoe
in Rotterdam Ahoy.
Stageband NEXT is vooral in de regio
actief en heeft jaarlijks ongeveer 5 optredens.

Het uniform
Bij optredens van de orkesten wordt
orkestkleding gedragen (zie hiervoor het
huishoudelijke reglement). Wanneer je
bent ingestroomd bij Jong Exempel of
Exempel en er voor jou een
gala-uniform aangemeten moet worden,
vragen we hiervoor een eenmalige
bijdrage van € 50,-. Dit om een deel van
de kosten voor de aanschaf van
uniformen te dekken.
Leden die vanuit Jong Exempel naar
de Marchingband doorstromen, en al in
het bezit zijn van een gala-uniform,
hoeven niet nogmaals de bijdrage te
betalen.

Voor het gala-uniform van Exempel is
een vergoedingsregeling van kracht. Bij
opzegging van je lidmaatschap binnen 3
jaar nadat je geüniformeerd bent, wordt
een vergoeding gevraagd voor de
gemaakte kosten. Stop je binnen een
jaar dan betaal je € 300,-. In jaar 2, € 200,en in jaar 3 nog € 100,-. Deze vergoeding
is enkel van toepassing op leden van de
Marchingband.
Het is belangrijk om het uniform 1 à
2 keer per jaar zelf te laten stomen.
Je mag het uniform niet uitwassen.
Op het moment dat je je lidmaatschap
opzegt, moet het uniform gestoomd ingeleverd worden.

GET IN TOUCH
www.exempel.net
Post: Zwartbroekweg 26,
5237KX ‘s-Hertogenbosch
Bank:NL60RABO0166814725
KVK nummer: 40216006

