
Algemeen 
De Prins Maurits Band is een kleine maar 
bloeiende muziekvereniging. Wij hebben leden 
van alle leeftijden en aantal speeljaren. In 
september 1948 opgericht als tamboer- en 
pijperkorps, is zij in de loop der jaren uitgegroeid 
tot een harmonie, bestaande uit een 
slagwerkgroep, een future orkest en een 
harmonieorkest. 
 
De slagwerkgroep houdt zich bezig met 
eigentijdse moderne slagwerkcomposities.  
 
Het harmonieorkest richt zich vooral op het 
uitvoeren van “licht” repertoire, bestaande uit 
swingende jazz, Latijns-Amerikaans werk, 
musicals en ander amusements-muziek, maar 
ook klassieke muziek staat op het repertoire. 
 
De Prins Maurits band is regelmatig te 
beluisteren tijdens concerten in Bussum en nabije 
omgeving. Ook laat ze van zich horen bij 
plaatselijke activiteiten, zoals dodenherdenking, 
Bussum Cultureel, kerstdweilen, kerstnachtdienst 
en andere plaatselijke activiteiten. 
 
Om het sociale karakter van de vereniging te 
benadrukken, worden er voor de leden naast het 
muzikale gebeuren ook regelmatig andere 
activiteiten georganiseerd. 
 

Repetities 

De vereniging heeft op vrijdagavond de 
beschikking over twee repetitie zalen en een 
aantal leslokalen in verenigingsgebouw Scala, 
Dr. Schaepmanlaan 8 te Bussum. 
 
Hier vinden de repetities plaats van zowel de 
slagwerkgroep, als harmonieorkest en wel op 
de volgende tijdstippen: 
 
Slagwerkgroep: 
vrijdagavond  
slagwerkgroep 20.00 – 22.00 uur 
 
Harmonieorkest: 
vrijdagavond  
Future-orkest 20.00 – 21.00 uur 
harmonieorkest 21:15 – 22.00 uur 
 
Na de repetities kan er in de bar van Scala 
worden bijgepraat onder het genot van een 
drankje. 
 
Belangstellenden zijn zowel tijdens als na de 
repetities van harte welkom. 
 
Contributie 
De contributie bedraagt: 
Voor leden tot 18 jaar: € 28,50 per kwartaal 
Voor leden vanaf 18 jaar: € 35,00 per kwartaal 
 
Bij aanmelding geldt een proefperiode van 4 
weken. De contributie gaat pas in na het 
verstrijken van deze proefperiode.  
 
 

Opleiding 
Om muziekles voor iedereen mogelijk en 
betaalbaar te maken, geven ervaren spelers les 
aan de beginners van de vereniging. Dit geeft 
nieuwe leden van zowel  de slagwerkgroep als 
de verschillende instrumentgroepen van het 
harmonieorkest de mogelijkheid om op een 
leuke manier les te krijgen en snel door te 
groeien naar het meespelen met het orkest of 
de slagwerkgroep. 
 
De lesprijzen zijn: 
Groepslessen (30 min.) € 4,00 
Privé-les (20 min.) € 6,00 
 
Groepslessen bestaan uit series van 10 lessen 
en groepen van minimaal 3 personen. Alle 
lessen zijn in ons verenigingsgebouw Scala. 
 
Voor  ieder die niet over een eigen instrument 
beschikt, bestaat de mogelijkheid om 
(kosteloos) een instrument van de vereniging in 
bruikleen te ontvangen. Lesmateriaal (boeken) 
is voor eigen rekening. 
 
Geeft u de voorkeur aan een gediplomeerde 
instructeur, dan helpen wij u graag bij het in 
contact brengen. 
 
 
  



Stuur mij informatie over: 
 
q  Muzieklessen 
q Donateurschap 
q Algemene informatie 
q Contact over optredens 
 
 
Naam  : ................................................. 
 
Adres  : ................................................. 
 
Postcode : ................................................. 
 
Woonplaats : ................................................. 
 
Telefoon : ................................................. 
 
Email  : ................................................. 
 
Vraag  : …………...…………………..…. 
 
………………….……….…………………………. 
 
…………………..………….……………………… 
 
…………….……………….………………………. 
 
 
Deze bon kunt u opsturen naar: 
 
Prins Maurits Band – Bussum 
Postbus 1356 
1400 BJ  Bussum 
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Meer weten? 
Bespeelt u een instrument, of wilt u dat graag 
leren, bel dan gerust het onderstaande 
telefoonnummer of kom vrijblijvend naar onze 
repetitie. 
 
Enthousiaste leden of aspirant-leden zijn bij 
ons van harte welkom! 
 
Wilt u graag schriftelijk geïnformeerd worden 
over onze vereniging, stuurt u dan de 
antwoordstrook op, die hiernaast staat 
afgedrukt. 
 
Postadres 
Prins Maurits Band – Bussum 
Postbus 1356 
1400 BJ  Bussum 
 
Repetitie & les locatie 
Scala 
Dr. Schaepmanlaan 8 
1402 BT  Bussum 
 
Informatie 
( 06 – 223 68 001 
 
+ secretariaat@prinsmauritsband.nl 
 
ü http://www.prinsmauritsband.nl 
 
 
 

Wij horen graag van u! 
 
 

 
 

informatie 


