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Sinds 2015 zijn alle muziekopleidingen van Hofstads JeugdOrkest ondergebracht bij de stichting 
www.orkestacademie.nl. De stichting faciliteert in samenwerking met de vereniging de opleiding van 
kinderen/jongeren die een orkestinstrument willen leren bespelen. Sinds 2016 is het onderstaande 
stimuleringsprogramma voor bepaalde symfonische blaasinstrumenten en pauken/slagwerk van kracht 
voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 8-14 jaar. 

• De prijs van een introductiecursus van 18 wekelijkse lessen van een half uur is verlaagd van 
€ 360 naar € 270.  

• Gedurende 2 jaar na de introductieopleiding wordt er door de vereniging Hofstads JeugdOrkest 
gratis een instrument ter beschikking gesteld; jaar 2 in combinatie met orkestspel in een van de 
orkesten van Hofstads Jeugdorkest (de commerciële huurprijs voor deze instrumenten varieert 
tussen de €200-300 per jaar). 

 
Voor implementatie van het bovenstaande programma zijn er afspraken gemaakt met docenten van de 
Muziekacademie Den Haag, de Haagse Muziekcentrale en met zelfstandig werkende docenten. Het 
programma loopt voor een periode van 4 jaar en betreft de instrumenten hoorn, hobo, fagot(tino), 
trombone en pauken/slagwerk. De lessen vinden plaats bij de Muziekacademie Den Haag aan de 
Raamweg (alle instrumenten) of op afspraak op de leslocatie van de muziekdocent. Voor jonge kinderen 
zijn er voor hoorn, fagot en trombone speciale kindermaten ter beschikking, zolang de voorraad strekt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook voor (alt)viool, cello- en contrabaslessen voor kinderen in de leeftijd van 5-10 jaar en lessen op 
andere blaasinstrumenten v.a. 8 jaar kunt u bij de Orkestacademie terecht. De lessen worden op zaterdag 
in de Dalton Scholengemeenschap gegeven en doordeweeks bij het Strijkdomein, de Muziekacademie 
Den Haag, de Haagse Muziekcentrale of bij zelfstandig werkende docenten. Tijdens de introcursus van 
18 weken wordt het instrument gratis ter beschikking gesteld en na 1-2 jaar kunnen de kinderen meestal 
instromen in een van de orkesten van Hofstads JeugdOrkest. Samenspelen in orkestverband is immers 
het leukste wat er is! 
 
Op zaterdag 26 mei vanaf 15.30 uur is er in de Dalton scholengemeenschap een open dag en 
kunnen alle instrumenten uitgeprobeerd worden o.l.v. muziekdocenten. Een leuke kans voor 
kinderen/jongeren, die over een paar jaar ook op het podium willen spelen in een van de orkesten 
van Hofstads JeugdOrkest. 
 
 
 
 
 
 


