
onder leiding van 
Tineke van der Meulen

Houtens Muziek Collectief

Contact
tinekevandermeulen@solconmail.nl
tel: 06 - 4291 7510

Het SBE-Houten staat onder artistieke leiding van
HMC-klarinetdocente Tineke van der Meulen. Zij
studeerde Docerend Musicus en Ensemblebegeleiding
aan het Utrechts Conservatorium. Tineke heeft ruime
ervaring in het dirigeren van onder andere harmonie-
orkesten, prijswinnende jeugdorkesten en HMC-
klarinetchoirs. Daarnaast is zij uitvoerend musicus in
ensembles en orkesten.

Young

SBE-Houten treedt regelmatig op in het Theater Aan
De Slinger en verzorgt jaarlijks een optreden in een
Houtense zorginstelling. SBE Young zal ook optreden,
bijvoorbeeld tijdens het HMC kerstconcert in
december en het eindconcert in juni.
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SBE Young, een nieuw orkest 
binnen het HMC!
Het Symfonisch Blazersensemble Houten is in het najaar van
2015 van start gegaan. Al snel bleek de formule een groot
succes. Vanaf 2022 start ook een jongeren orkest met SBE
Young. Het in een orkest spelen levert zoveel meer extra’s op
ten opzichte van de “gewone” muziekles: samenspelen, goed
naar elkaar luisteren om het mooi te laten klinken, letten op je
bladmuziek én op de dirigent en een grote variatie aan
klanken!

De artistieke leiding is in handen van Tineke van der Meulen, 
een zeer ervaren dirigente, musicus en klarinetdocente.

Plezier in 
samenspelen

De goede onderlinge sfeer, het 
enthousiasme van de muzikanten 
en de professionele leiding van 
Tineke van der Meulen zorgen 

voor veel plezier tijdens de 
repetities. Niveauverschillen 
binnen het orkest worden 

opgevangen door de 
moeilijkheidsgraad van de partijen. 

Doe mee!
In het nieuwe seizoen
start er een orkest voor
jongeren vanaf 12 jaar
die minimaal 3 jaar les
hebben gehad op hun
instrument. Er is plaats
voor alle orkest-
instrumenten: blazers,
strijkers en slagwerk.

Meld je aan
Spreekt dit alles je aan? Meld je aan via Tineke van der Meulen:
tinekevandermeulen@solconmail.nl
Twijfel je nog, dan kun je vrijblijvend een repetitie bijwonen.
Neem ook daarvoor contact op met Tineke van der Meulen.

Kosten voor seizoen 2022/23 (tot 21 jaar):
Leden van HMC: € 185
Leden van buiten HMC: € 195

Het SBE-Houten en SBE Young zijn verbonden aan het Houtens
Muziek Collectief, de muziekschool van Houten.

De repetities vinden plaats in het gebouw van Theater Aan De
Slinger in lokaal 4.19, om de week op maandagmiddag van
16.45 tot 18.00 uur. We spelen een aansprekend repertoire voor
jongeren. Dit bestaat uit licht klassieke en populaire muziek die
speciaal geschreven is voor jeugdorkesten.

mailto:tinekevandermeulen@solconmail.nl

