
De Drumband vormt een belangrijk onderdeel 
van de Koninklijke Harmonie van Heer. De 
drumband is een 4e divisie-orkest en is een 
jonge, enthousiaste groep die naast het 
uittrekken voor straatoptredens met het 
harmonie- orkest ook regelmatig concerten 
geeft. 

TOONAANGEVEND SINDS 1851

Repetities vinden plaats op donderdag-avond 
van 20.00 uur tot 22.00 uur met pauze in ons 
eigen pand in Heer (Maastricht). Kom gerust 
eens een kijkje nemen!

Website: www.khvh.nl
e- mail:  info@khvh.nl
Bezoek adres: Koninklijke Harmonie Zaal
 Burgemeester Cortenstraat 7
 6226 GP Maastricht

Post adres: Koninklijke Harmonie 
 van Heer
 Postbus 1381
 6201 BJ Maastricht

DE DRUMBAND

Het leren bespelen van een muziek-instrument 
is goed voor de ontwikkeling van kinderen en 
het is bewezen dat muziek maken een zeer 
positieve invloed heeft op de intelligentie 
en de sociale vaardigheden van kinderen. 
De kinderen die muzieklessen volgen bij de 
Koninklijke Harmonie van Heer beginnen met 
een basisopleiding volgens HaFaBra. 

Deze basisopleiding bestaat uit:

• Wekelijkse individuele instrumentlessen 
verzorgt door een vakdocent. 

• Gedurende de eerste 1,5 jaar repeteer je 
wekelijks met de blazersklas. 

• Na 1 ½ jaar blazersklas stroom je door naar het 
leerlingenorkest waar je opgeleid wordt om 
door te stromen naar het harmonie- orkest en 
de drumband. Het leerlingenorkest verzorgt 
jaarlijks een aantal concerten en speelt geregeld 
samen met het harmonie-orkest en drumband.

JEUGD EN OPLEIDING



Het harmonie- orkest vormt de basis van 
de vereniging en heeft zich de laatste jaren 
ontwikkeld tot een volwaardig 2de divisie 
orkest en is in 2014 gepromoveerd naar de 1ste 
divisie. Naast het maken van goede muziek 
staat gezelligheid en vriendschap hoog in 
ons vaandel. Het orkest verzorgt jaarlijks 8 
tot 10 optredens, van podiumconcerten tot 
straatoptredens en kerkelijke activiteiten.

Koninklijke Harmonie van Heer werd in 1851 
opgericht en is een van de oudste harmonieën 
van Maastricht en wordt ook wel De Aw vân 
Hier genoemd. De vereniging bestaat uit 
verschillende onderdelen; Harmonie-orkest, 
Drumband, Leerlingenorkest, Blazersklas en 
Vaandelgroep. Diverse commissies verzorgen 
ondersteuning op alle fronten. Het bestuur 
bestaat uit enthousiaste en gemotiveerde leden 
met hart voor de vereniging.

DE KONINKLIJKE 
HARMONIE VAN HEER

HET HARMONIE- ORKEST

Contributie:  
€ 9,- per maand

Lesgeld:   
€ 30,- per maand

Contributie en lesgelden worden minder 
naarmate er gezinsleden lid zijn / les volgen. 

CONTRIBUTIE EN LESGELD

Ben je geïnteresseerd? Neem dan gerust 
contact met ons op voor een kennismaking.

Repetities vinden plaats op woensdagavond 
van 20:00 tot 22:30 uur met pauze in ons eigen 
pand in Heer (Maastricht).


