
In de komende weken nemen wij contact 
met u op om te kijken of er bij u interesse 
is om dit project te ondersteunen. 
Indien u vragen of suggesties heeft kunt 
zich uiteraard ook altijd tot iemand van 
ons wenden. Dat kan via Johan Janssen: 
jansjhn@planet.nl.

MO Adventure wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Nederland heeft meer dan 2 miljoen 
amateurmusici. 114.000 daarvan spelen in 
een harmonie, fanfare of brassband en 
zijn aangesloten bij de KNMO. Deze orkesten 
en musici houden zich gemiddeld genomen 
voor de helft van de tijd bezig met het 
spelen van niet-klassiek repertoire. 

Echter, tijdens de opleiding van musici 
en dirigenten wordt aan niet-klassieke muziek 
vaak weinig tot geen aandacht besteed. 
Dit zorgt ervoor dat de kennis en kunde 
om de lichte muziek naar een hoger plan 
te trekken vaak ontbreekt.

Het Metropole Orkest (MO) is de top van de 
piramide van de lichte muziek in Nederland. 
Vanuit deze positie wil het MO zijn expertise 
inzetten om amateurmusici te motiveren, 
stimuleren en inspireren. 

Ook zal een spetterende uitvoering van 
modern repertoire amateurorkesten helpen 
de positionering in de (lokale) maatschappij 
te verbeteren en zo dreigende leegloop en 
het probleem van teruglopende aanwas van 
jongeren tegen te gaan. 

In rondetafelgesprekken met verenigingen, 
de KNMO en het LKCA kwam naar voren 
dat verenigingen de behoefte hebben om 
lichte muziek verder te professionaliseren 
en dit project te gebruiken in een zoektocht 
naar een nieuwe koers.



VOOR U ALS BOND

Het Metropole Orkest heeft samen 
met de KNMO en LKCA het initiatief genomen 
om dit plan op te zetten. 
Het orkest kan hier mankracht voor 
vrijmaken. Echter, de fi nanciële impact 
van dit project kan het Metropole Orkest 
niet dragen. Een aanvraag bij het Fonds 
Cultuurparticipatie is gehonoreerd, 
waardoor de helft van het benodigde 
budget zeker is. 

Dit project is uniek omdat alle amateur-
musici in Nederland gratis kunnen 
participeren. Omdat het ontwikkelen van 
app, het schrijven en beschikbaar stellen van 
de bladmuziek en het geven van coaching 
bij elkaar een behoorlijke investering is 
hopen we op een bijdrage van verschillende 
bonden. De kosten voor de app en bladmuziek 
worden gedragen door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en het Metropole Orkest. 
De bijdrage van de verschillende bonden zal 
ingezet worden voor live-coaching. 

Zonder complete fi nanciering kan het project 
geen doorgang vinden. Door jullie support 
maken jullie het op de eerste plaats mogelijk 
dat dit project kan slagen en alle verenigingen 
en musici mee kunnen doen; op de tweede 
plaats krijgen jullie de kans om inspirerende 
evenementen voor leden te organiseren, 
passend in de lijn van het project!

HOE? 

Het plan bestaat uit 3 fases. Op dit moment 
zijn we fase 1 aan het ontwikkelen. Het is 
onze ambitie om fase 2 en 3 medio 2017 te 
ontwikkelen. 

FASE 1 (NAJAAR 2016)
Coaching van musici, secties en orkesten, 
live en via een app.

FASE 2 (MEDIO 2017)
Coaching van dirigenten en arrangeurs

FASE 3 (MEDIO 2017)
Bestendigen van betere faciliteiten voor 
lichte muziek. (Jaarlijkse Award voor beste 
lichte muziekcompositie/ keurmerk goede 
arrangementen)

Fase 1 zal in het najaar van 2016 gelanceerd 
worden en zal beginnen met de lancering van 
de MO Adventure App. 

In deze app staan in eerste instantie 
5 composities, aansluitend bij alle niveaus. 
De gehele orkestset van deze composities 
en arrangementen is door verenigingen 
gratis via de app te verkrijgen, om in te 
studeren en uit te voeren. 
(afgezien van afdracht naburige rechten)

Per instrumentgroep zal de app een partij, 
een opname van het gehele stuk en een 
video van een workshop door een 
aansprekende musicus bevatten. 

De app geeft ons ook de mogelijkheid om 
evenementen (zoals samenspeeldagen) en 
ander nieuws te communiceren. 

HIERONDER ZIET U EEN AANTAL 
VOORBEELDEN DIE VOOR U VAN 
TOEPASSING ZOUDEN KUNNEN ZIJN: 

A.  Een dag speciaal voor uw leden waarop 
een projectorkest geformeerd uit leden 
van een bond repeteert met een dirigent 
en 2 coaches (hout en koper) van het MO.
€3000,-
De bonden die dit afnemen worden in de app en 

online apart vernoemd. 

B.  Een regionale samenspeeldag voor 
2 instrumentgroepen met repertoire 
uit de app met 2 coaches van het MO.
€1500,-
De bonden die dit afnemen worden in de app en 

online apart vernoemd

C.  Een dirigent/aanvoerder van het MO 
wordt aan een X-aantal verenigingen 
aangeboden voor een workshop met 
het hele orkest, waarbij omliggende 
verenigingen kunnen komen kijken.
€750,- per workshop

D.  Een vrijwillige bijdrage om dit project 
voor iedereen gratis toegankelijk te 
kunnen houden

Ook komen er packagedeals voor 
individuele orkesten, deze zullen binnenkort 
verschijnen op www.MOAdventure.nl. 

VOOR U ALS BOND

Het Metropole Orkest heeft samen 
met de KNMO en LKCA het initiatief genomen 
om dit plan op te zetten. 
Het orkest kan hier mankracht voor 
vrijmaken. Echter, de fi nanciële impact 
van dit project kan het Metropole Orkest 
niet dragen. Een aanvraag bij het Fonds 
Cultuurparticipatie is gehonoreerd, 
waardoor de helft van het benodigde 
budget zeker is. 

Dit project is uniek omdat alle amateur-
musici in Nederland gratis kunnen 
participeren. Omdat het ontwikkelen van 
app, het schrijven en beschikbaar stellen van 
de bladmuziek en het geven van coaching 
bij elkaar een behoorlijke investering is 
hopen we op een bijdrage van verschillende 
bonden. De kosten voor de app en bladmuziek 
worden gedragen door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en het Metropole Orkest. 
De bijdrage van de verschillende bonden zal 
ingezet worden voor live-coaching. 

Zonder complete fi nanciering kan het project 
geen doorgang vinden. Door jullie support 
maken jullie het op de eerste plaats mogelijk 
dat dit project kan slagen en alle verenigingen 
en musici mee kunnen doen; op de tweede 
plaats krijgen jullie de kans om inspirerende 
evenementen voor leden te organiseren, 
passend in de lijn van het project!

HOE? 

Het plan bestaat uit 3 fases. Op dit moment 
zijn we fase 1 aan het ontwikkelen. Het is 
onze ambitie om fase 2 en 3 medio 2017 te 
ontwikkelen. 

FASE 1 (NAJAAR 2016)
Coaching van musici, secties en orkesten, 
live en via een app.

FASE 2 (MEDIO 2017)
Coaching van dirigenten en arrangeurs

FASE 3 (MEDIO 2017)
Bestendigen van betere faciliteiten voor 
lichte muziek. (Jaarlijkse Award voor beste 
lichte muziekcompositie/ keurmerk goede 
arrangementen)

Fase 1 zal in het najaar van 2016 gelanceerd 
worden en zal beginnen met de lancering van 
de MO Adventure App. 

In deze app staan in eerste instantie 
5 composities, aansluitend bij alle niveaus. 
De gehele orkestset van deze composities 
en arrangementen is door verenigingen 
gratis via de app te verkrijgen, om in te 
studeren en uit te voeren. 
(afgezien van afdracht naburige rechten)

Per instrumentgroep zal de app een partij, 
een opname van het gehele stuk en een 
video van een workshop door een 
aansprekende musicus bevatten. 

De app geeft ons ook de mogelijkheid om 
evenementen (zoals samenspeeldagen) en 
ander nieuws te communiceren. 

HIERONDER ZIET U EEN AANTAL 
VOORBEELDEN DIE VOOR U VAN 
TOEPASSING ZOUDEN KUNNEN ZIJN: 

A.  Een dag speciaal voor uw leden waarop 
een projectorkest geformeerd uit leden 
van een bond repeteert met een dirigent 
en 2 coaches (hout en koper) van het MO.
€3000,-
De bonden die dit afnemen worden in de app en 

online apart vernoemd. 

B.  Een regionale samenspeeldag voor 
2 instrumentgroepen met repertoire 
uit de app met 2 coaches van het MO.
€1500,-
De bonden die dit afnemen worden in de app en 

online apart vernoemd

C.  Een dirigent/aanvoerder van het MO 
wordt aan een X-aantal verenigingen 
aangeboden voor een workshop met 
het hele orkest, waarbij omliggende 
verenigingen kunnen komen kijken.
€750,- per workshop

D.  Een vrijwillige bijdrage om dit project 
voor iedereen gratis toegankelijk te 
kunnen houden

Ook komen er packagedeals voor 
individuele orkesten, deze zullen binnenkort 
verschijnen op www.MOAdventure.nl. 



VOOR U ALS BOND

Het Metropole Orkest heeft samen 
met de KNMO en LKCA het initiatief genomen 
om dit plan op te zetten. 
Het orkest kan hier mankracht voor 
vrijmaken. Echter, de fi nanciële impact 
van dit project kan het Metropole Orkest 
niet dragen. Een aanvraag bij het Fonds 
Cultuurparticipatie is gehonoreerd, 
waardoor de helft van het benodigde 
budget zeker is. 

Dit project is uniek omdat alle amateur-
musici in Nederland gratis kunnen 
participeren. Omdat het ontwikkelen van 
app, het schrijven en beschikbaar stellen van 
de bladmuziek en het geven van coaching 
bij elkaar een behoorlijke investering is 
hopen we op een bijdrage van verschillende 
bonden. De kosten voor de app en bladmuziek 
worden gedragen door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en het Metropole Orkest. 
De bijdrage van de verschillende bonden zal 
ingezet worden voor live-coaching. 

Zonder complete fi nanciering kan het project 
geen doorgang vinden. Door jullie support 
maken jullie het op de eerste plaats mogelijk 
dat dit project kan slagen en alle verenigingen 
en musici mee kunnen doen; op de tweede 
plaats krijgen jullie de kans om inspirerende 
evenementen voor leden te organiseren, 
passend in de lijn van het project!

HOE? 

Het plan bestaat uit 3 fases. Op dit moment 
zijn we fase 1 aan het ontwikkelen. Het is 
onze ambitie om fase 2 en 3 medio 2017 te 
ontwikkelen. 

FASE 1 (NAJAAR 2016)
Coaching van musici, secties en orkesten, 
live en via een app.

FASE 2 (MEDIO 2017)
Coaching van dirigenten en arrangeurs

FASE 3 (MEDIO 2017)
Bestendigen van betere faciliteiten voor 
lichte muziek. (Jaarlijkse Award voor beste 
lichte muziekcompositie/ keurmerk goede 
arrangementen)

Fase 1 zal in het najaar van 2016 gelanceerd 
worden en zal beginnen met de lancering van 
de MO Adventure App. 

In deze app staan in eerste instantie 
5 composities, aansluitend bij alle niveaus. 
De gehele orkestset van deze composities 
en arrangementen is door verenigingen 
gratis via de app te verkrijgen, om in te 
studeren en uit te voeren. 
(afgezien van afdracht naburige rechten)

Per instrumentgroep zal de app een partij, 
een opname van het gehele stuk en een 
video van een workshop door een 
aansprekende musicus bevatten. 

De app geeft ons ook de mogelijkheid om 
evenementen (zoals samenspeeldagen) en 
ander nieuws te communiceren. 

HIERONDER ZIET U EEN AANTAL 
VOORBEELDEN DIE VOOR U VAN 
TOEPASSING ZOUDEN KUNNEN ZIJN: 

A.  Een dag speciaal voor uw leden waarop 
een projectorkest geformeerd uit leden 
van een bond repeteert met een dirigent 
en 2 coaches (hout en koper) van het MO.
€3000,-
De bonden die dit afnemen worden in de app en 

online apart vernoemd. 

B.  Een regionale samenspeeldag voor 
2 instrumentgroepen met repertoire 
uit de app met 2 coaches van het MO.
€1500,-
De bonden die dit afnemen worden in de app en 

online apart vernoemd

C.  Een dirigent/aanvoerder van het MO 
wordt aan een X-aantal verenigingen 
aangeboden voor een workshop met 
het hele orkest, waarbij omliggende 
verenigingen kunnen komen kijken.
€750,- per workshop

D.  Een vrijwillige bijdrage om dit project 
voor iedereen gratis toegankelijk te 
kunnen houden

Ook komen er packagedeals voor 
individuele orkesten, deze zullen binnenkort 
verschijnen op www.MOAdventure.nl. 



VOOR U ALS BOND

Het Metropole Orkest heeft samen 
met de KNMO en LKCA het initiatief genomen 
om dit plan op te zetten. 
Het orkest kan hier mankracht voor 
vrijmaken. Echter, de fi nanciële impact 
van dit project kan het Metropole Orkest 
niet dragen. Een aanvraag bij het Fonds 
Cultuurparticipatie is gehonoreerd, 
waardoor de helft van het benodigde 
budget zeker is. 

Dit project is uniek omdat alle amateur-
musici in Nederland gratis kunnen 
participeren. Omdat het ontwikkelen van 
app, het schrijven en beschikbaar stellen van 
de bladmuziek en het geven van coaching 
bij elkaar een behoorlijke investering is 
hopen we op een bijdrage van verschillende 
bonden. De kosten voor de app en bladmuziek 
worden gedragen door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en het Metropole Orkest. 
De bijdrage van de verschillende bonden zal 
ingezet worden voor live-coaching. 

Zonder complete fi nanciering kan het project 
geen doorgang vinden. Door jullie support 
maken jullie het op de eerste plaats mogelijk 
dat dit project kan slagen en alle verenigingen 
en musici mee kunnen doen; op de tweede 
plaats krijgen jullie de kans om inspirerende 
evenementen voor leden te organiseren, 
passend in de lijn van het project!

HOE? 

Het plan bestaat uit 3 fases. Op dit moment 
zijn we fase 1 aan het ontwikkelen. Het is 
onze ambitie om fase 2 en 3 medio 2017 te 
ontwikkelen. 

FASE 1 (NAJAAR 2016)
Coaching van musici, secties en orkesten, 
live en via een app.

FASE 2 (MEDIO 2017)
Coaching van dirigenten en arrangeurs

FASE 3 (MEDIO 2017)
Bestendigen van betere faciliteiten voor 
lichte muziek. (Jaarlijkse Award voor beste 
lichte muziekcompositie/ keurmerk goede 
arrangementen)

Fase 1 zal in het najaar van 2016 gelanceerd 
worden en zal beginnen met de lancering van 
de MO Adventure App. 

In deze app staan in eerste instantie 
5 composities, aansluitend bij alle niveaus. 
De gehele orkestset van deze composities 
en arrangementen is door verenigingen 
gratis via de app te verkrijgen, om in te 
studeren en uit te voeren. 
(afgezien van afdracht naburige rechten)

Per instrumentgroep zal de app een partij, 
een opname van het gehele stuk en een 
video van een workshop door een 
aansprekende musicus bevatten. 

De app geeft ons ook de mogelijkheid om 
evenementen (zoals samenspeeldagen) en 
ander nieuws te communiceren. 

HIERONDER ZIET U EEN AANTAL 
VOORBEELDEN DIE VOOR U VAN 
TOEPASSING ZOUDEN KUNNEN ZIJN: 

A.  Een dag speciaal voor uw leden waarop 
een projectorkest geformeerd uit leden 
van een bond repeteert met een dirigent 
en 2 coaches (hout en koper) van het MO.
€3000,-
De bonden die dit afnemen worden in de app en 

online apart vernoemd. 

B.  Een regionale samenspeeldag voor 
2 instrumentgroepen met repertoire 
uit de app met 2 coaches van het MO.
€1500,-
De bonden die dit afnemen worden in de app en 

online apart vernoemd

C.  Een dirigent/aanvoerder van het MO 
wordt aan een X-aantal verenigingen 
aangeboden voor een workshop met 
het hele orkest, waarbij omliggende 
verenigingen kunnen komen kijken.
€750,- per workshop

D.  Een vrijwillige bijdrage om dit project 
voor iedereen gratis toegankelijk te 
kunnen houden

Ook komen er packagedeals voor 
individuele orkesten, deze zullen binnenkort 
verschijnen op www.MOAdventure.nl. 



In de komende weken nemen wij contact 
met u op om te kijken of er bij u interesse 
is om dit project te ondersteunen. 
Indien u vragen of suggesties heeft kunt 
zich uiteraard ook altijd tot iemand van 
ons wenden. Dat kan via Johan Janssen: 
jansjhn@planet.nl.

MO Adventure wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Nederland heeft meer dan 2 miljoen 
amateurmusici. 114.000 daarvan spelen in 
een harmonie, fanfare of brassband en 
zijn aangesloten bij de KNMO. Deze orkesten 
en musici houden zich gemiddeld genomen 
voor de helft van de tijd bezig met het 
spelen van niet-klassiek repertoire. 

Echter, tijdens de opleiding van musici 
en dirigenten wordt aan niet-klassieke muziek 
vaak weinig tot geen aandacht besteed. 
Dit zorgt ervoor dat de kennis en kunde 
om de lichte muziek naar een hoger plan 
te trekken vaak ontbreekt.

Het Metropole Orkest (MO) is de top van de 
piramide van de lichte muziek in Nederland. 
Vanuit deze positie wil het MO zijn expertise 
inzetten om amateurmusici te motiveren, 
stimuleren en inspireren. 

Ook zal een spetterende uitvoering van 
modern repertoire amateurorkesten helpen 
de positionering in de (lokale) maatschappij 
te verbeteren en zo dreigende leegloop en 
het probleem van teruglopende aanwas van 
jongeren tegen te gaan. 

In rondetafelgesprekken met verenigingen, 
de KNMO en het LKCA kwam naar voren 
dat verenigingen de behoefte hebben om 
lichte muziek verder te professionaliseren 
en dit project te gebruiken in een zoektocht 
naar een nieuwe koers.



In de komende weken nemen wij contact 
met u op om te kijken of er bij u interesse 
is om dit project te ondersteunen. 
Indien u vragen of suggesties heeft kunt 
zich uiteraard ook altijd tot iemand van 
ons wenden. Dat kan via Johan Janssen: 
jansjhn@planet.nl.

MO Adventure wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Nederland heeft meer dan 2 miljoen 
amateurmusici. 114.000 daarvan spelen in 
een harmonie, fanfare of brassband en 
zijn aangesloten bij de KNMO. Deze orkesten 
en musici houden zich gemiddeld genomen 
voor de helft van de tijd bezig met het 
spelen van niet-klassiek repertoire. 

Echter, tijdens de opleiding van musici 
en dirigenten wordt aan niet-klassieke muziek 
vaak weinig tot geen aandacht besteed. 
Dit zorgt ervoor dat de kennis en kunde 
om de lichte muziek naar een hoger plan 
te trekken vaak ontbreekt.

Het Metropole Orkest (MO) is de top van de 
piramide van de lichte muziek in Nederland. 
Vanuit deze positie wil het MO zijn expertise 
inzetten om amateurmusici te motiveren, 
stimuleren en inspireren. 

Ook zal een spetterende uitvoering van 
modern repertoire amateurorkesten helpen 
de positionering in de (lokale) maatschappij 
te verbeteren en zo dreigende leegloop en 
het probleem van teruglopende aanwas van 
jongeren tegen te gaan. 

In rondetafelgesprekken met verenigingen, 
de KNMO en het LKCA kwam naar voren 
dat verenigingen de behoefte hebben om 
lichte muziek verder te professionaliseren 
en dit project te gebruiken in een zoektocht 
naar een nieuwe koers.

In de komende weken nemen wij contact 
met u op om te kijken of er bij u interesse 
is om dit project te ondersteunen. 
Indien u vragen of suggesties heeft kunt 
zich uiteraard ook altijd tot iemand van 
ons wenden. Dat kan via Johan Janssen: 
jansjhn@planet.nl.

MO Adventure wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Nederland heeft meer dan 2 miljoen 
amateurmusici. 114.000 daarvan spelen in 
een harmonie, fanfare of brassband en 
zijn aangesloten bij de KNMO. Deze orkesten 
en musici houden zich gemiddeld genomen 
voor de helft van de tijd bezig met het 
spelen van niet-klassiek repertoire. 

Echter, tijdens de opleiding van musici 
en dirigenten wordt aan niet-klassieke muziek 
vaak weinig tot geen aandacht besteed. 
Dit zorgt ervoor dat de kennis en kunde 
om de lichte muziek naar een hoger plan 
te trekken vaak ontbreekt.

Het Metropole Orkest (MO) is de top van de 
piramide van de lichte muziek in Nederland. 
Vanuit deze positie wil het MO zijn expertise 
inzetten om amateurmusici te motiveren, 
stimuleren en inspireren. 

Ook zal een spetterende uitvoering van 
modern repertoire amateurorkesten helpen 
de positionering in de (lokale) maatschappij 
te verbeteren en zo dreigende leegloop en 
het probleem van teruglopende aanwas van 
jongeren tegen te gaan. 

In rondetafelgesprekken met verenigingen, 
de KNMO en het LKCA kwam naar voren 
dat verenigingen de behoefte hebben om 
lichte muziek verder te professionaliseren 
en dit project te gebruiken in een zoektocht 
naar een nieuwe koers.


