
Fanfare Jubilate Deo

Breedeweg-Groesbeek

INFORMATIE FANFARE 

Fanfare Jubilate Deo is een jonge 
levendige vereniging uit het kerkdorp 
Breedeweg (Groesbeek). Al sinds 1949 
zorgt Jubilate Deo voor verbroedering  en 
eenheid in de Breedeweg en daarbuiten. 

Fanfare Jubilate Deo bestaat uit een 
blokfluitgroep, leerlingenorkest, 
jeugdslagwerkgroep en een fanfare-
orkest. Deze vier orkesten treden vaak 
gezamenlijk op, maar hebben ook ieder 
hun eigen optredens. 

De optredens van de fanfare bestaan 
tegenwoordig vooral uit concerten. Hier 
wordt pas echt duidelijk wat Jubilate Deo 
op muzikaal vlak allemaal te bieden 
heeft. Het Nieuwjaarsconcert, Pannen-
koekenconcert en het speeltuinconcert
zijn jaarlijks succesvol terugkerende
activiteiten. 

Informatiefolder
Muziek! Iets voor jou?

Fanfare Jubi la te  Deo  

Breedeweg—Groesbeek  

www.jubi la tedeo.n l  

Repetitietijden: 

Blokfluitgroep: 
Na schooltijd in de middag 

Leerlingenorkest: 
Donderdag 18.30-19.30

Fanfare-orkest: 
Donderdag 19.45-21.45

Jeugdslagwerkgroep: 
Dinsdag 17.00-17.45

De individuele lessen worden in overleg 
ingepland 

Contributie + lesgeld: 
Blokfluiters:  €150,-/jaar
Jeugdleden:  €215,-/jaar

Heeft u na het lezen van deze brochure 
nog vragen of wilt u meer weten, dan kunt 
u contact opnemen met onze secretaris.

E-mail: info@jubilatedeo.nl



MUZIEK! IETS VOOR JOU?
Heb je altijd zelf muziek willen maken 
of ben je na een optreden van Fanfare 
Jubilate Deo enthousiast geworden? Er 
is altijd plek voor nieuwe muzikanten. 
Iedereen, jong of oud, kan op zijn eigen 
niveau instromen. Er kan les gevolgd 
worden voor alle blaas- en 
slaginstrumenten die bij een fanfare 
voorkomen. 

Elke leerling krijgt wekelijks een half 
uur individueel les. Zo is er voor 
iedereen de mogelijkheid om zich in 
zijn eigen tempo en op zijn eigen 
niveau muzikaal te ontwikkelen. 

Jubilate Deo biedt nieuwe leerlingen 
twee gratis proeflessen aan om te 
kijken of muziek maken echt iets voor 
hen is. Daarna bestaat er de 
mogelijkheid om lid te worden van 
Fanfare Jubilate Deo.

Je kunt je opgeven voor deze proeflessen 
door het aanmeldformulier in te vullen en 
in te leveren bij onze secretaris, z.o.z 
voor de contactgegevens.

Voor de allerjongste jeugd bestaat er de 
mogelijkheid om blokfluitles te volgen bij 
Fanfare Jubilate Deo. De eerste 
beginselen van het muziek maken 
worden de leerlingen 

zo bijgebracht en er wordt geleerd om samen 
muziek te maken. Zo wordt spelenderwijs een 
basis gecreëerd om later over te stappen 
naar een echt instrument. Leerlingen vanaf 
groep 4 kunnen lid worden van de 
blokfluitgroep. De blokfluitlessen worden in 
groepsverband gegeven en vinden plaats na 
schooltijd. 

Leerlingenorkest 

Na verloop van tijd kunnen de leerlingen 
meespelen in het leerlingenorkest. Het 
leerlingenorkest heeft tot doel om muzikanten 
klaar te stomen voor de slagwerkgroep of het 
fanfare-orkest. Hier wordt nog meer geoefend 
om samen te leren spelen en om muziek te 
maken in een orkest met verschillende 
soorten instrumenten. 

Slagwerkgroep 

De slagwerkgroep is de ritmesectie van de 
fanfare. Zij bespelen allerlei verschillende 
soorten slaginstrumenten. De slagwerkgroep 
van tegenwoordig is al lang niet meer het 
ietwat oubollige tamboerkorps zoals dat 
vroeger op straat voor de fanfare uitliep. De 
slagwerkgroep van tegenwoordig kenmerkt 
zich door haar geheel eigen speelstijl en is in 
staat om zelfstandig een vermakelijk 
programma neer te zetten.  

Fanfare-orkest 

Leerlingen die voldeodne geoefend zijn 
komen terecht in het fanfare-orkest. Dit 
orkest is het vlaggenschip van de vereniging 
en bevat muzikanten die verschillende 
instrumenten bespelen. Het uiteenlopende 
repertoire maakt het zo dat Jubilate Deo voor 
bijna elke gelegenheid passende muziek kan 
spelen.  

AANMELDEN PROEFLESSEN 

Blokfluitgroep 
Voor de allerjongste jeugd bestaat er 
de mogelijkheid om blokfluitles te 
volgen. Hier wordt spelenderwijs een 
basis gecreëerd om later over te 
stappen naar een blaas- of 
slaginstrument. 

Jeugdslagwerkgroep
In de jeugdslagwerkgroep is vooral oog 
voor samenspel en plezier. De leerling-
slagwerkers leren naar elkaar te luisteren 
om zo ook samen muziek te kunnen 
maken. Omdat de partijen op “maat” 
geschreven zijn, maakt elke slagwerker 
op zijn eigen niveau muziek.

Leerlingenorkest 
Na verloop van tijd kunnen leerling-
muzikanten meespelen in het 
leerlingenorkest. Dit orkest heeft tot doel 
om muzikanten klaar te stomen voor 
het fanfare-orkest. Hier wordt nog meer 
geoefend om samen te leren spelen en 
om muziek te maken met verschillende 
soorten instrumenten. 

Kijk voor meer informatie over Fanfare 
Jubilate Deo als vereniging en haar 
orkesten op www.jubilatedeo.nl.

De slagwerkgroep is de ritmesectie van de 
fanfare. Zij bespelen allerlei verschillende 
soorten slaginstrumenten. De slagwerkgroep 
van tegenwoordig is al lang niet meer het 
ietwat oubollige tamboerkorps zoals dat 
vroeger op straat voor de fanfare uitliep. De 
slagwerkgroep van tegenwoordig kenmerkt 
zich door haar geheel eigen speelstijl en is in 
staat om zelfstandig een vermakelijk 
programma neer te zetten.  

Fanfare-orkest 

Leerlingen die voldeodne geoefend zijn komen 
terecht in het fanfare-orkest. Dit orkest is het 
vlaggenschip van de vereniging en bevat 
muzikanten die verschillende instrumenten 
bespelen. Het uiteenlopende repertoire maakt 
het zo dat Jubilate Deo voor bijna elke 
gelegenheid passende muziek kan spelen.  

NAAM:

ADRES:

POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOONNUMMER:

EMAILADRES:

GEBOORTEDATUM: 

OPMERKINGEN:

AANMELDFORMULIEREN KUNNEN 

INGELEVERD WORDEN BIJ DE  SECRETARIS. 

Z.O.Z. VOOR CONTACTGEGVENS. 




