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Houtens Kamerorkest 
Het Houtens Kamerorkest is een 
amateurorkest in kamermuziekbezetting.  
 
Het orkest is opgericht in september 1997 en 
we gaan ons 21e jaar in. Plezier hebben in het 
spelen van klassieke muziek staat bij ons 
voorop. Veel van onze spelers hebben het 
musiceren van jongs af aan doorgezet, 
anderen hebben het na een stilteperiode weer 
opgepakt.  Ook zijn er spelers die op latere 
leeftijd een muziekinstrument hebben leren 
spelen.  
 
Behalve het samenspelen vinden we het ook 
leuk om solisten de mogelijkheid te bieden op 
te treden met een orkest, of startende musici 
het gevoel te geven wat het betekent om in 
een groot orkest te spelen.  
 
Naast de wekelijkse repetities organiseren we 
een keer per jaar een orkestdag op een mooie 
locatie. Regelmatig borrelen we gezellig even 
na in een cafe in Houten.  
 
Ons streven is om minimaal twee keer per jaar 
een uitvoering te geven in de gemeente 
Houten. Daarnaast doen we ook mee aan 
projecten in de gemeente Houten, zoals de 
Cultuurnacht, de Week van de Amateurkunst 
en de Nationale Dodenherdenkingen. !
Kosten: cursusjaar 2018/2019  zijn: 
38 repetities à 120 minuten € 256,- excl. btw. !
Inschrijving  
Inschrijving voor de repetities is alleen 
mogelijk via een volledig ingevuld en 
ondertekend inschrijfformulier. U wordt 
verzocht het formulier ingevuld en  
ondertekend in te leveren of op te sturen 
voor aanvang van het nieuwe seizoen.  !

Betaling 
Betaling moet in principe aan het begin van 
het speelseizoen worden voldaan. 
IBAN:    NL56  INGB  0000 167210  
t.n.v.  T. de Vries, HKO 18/19 
Burg. Bickerstraat 36   1111 CC   Diemen !
Restitutie 
Bij ziekte of afwezigheid van de dirigent 
langer dan twee weken wordt voor 
vervanging gezorgd. Restitutie kan worden 
aangevraagd wanneer meer dan drie 
repetities uitvallen door afwezigheid van de 
dirigent. Tussentijds beëindigen van de 
lessen is alleen mogelijk bij verhuizing naar 
een andere gemeente of langdurige 
afwezigheid door overmacht, dit ter 
beoordeling van de docent en op schriftelijk 
verzoek.  !
Schoolvakanties 
In de schoolvakanties zijn er geen repetities. 
Uitzonderingen hierop kunnen worden 
gemaakt in overleg met orkest en dirigent. !
Verhindering 
Bij verhindering wordt het orkestlid 
verzocht zich tijdig af te melden bij de 
dirigent. !
Plaats en tijd 
De repetities worden weer gehouden van  
20.00-22.00 in de aula van Basisschool het 
Mozaïek,  Glazeniersgilde 18, 3994 BM in 
Houten. 030-633757 !
De Dirigent 
Mijn naam is Taco de Vries, en ik ben 
afgestudeerd aan het conservatorium van 
Maastricht.  Al weer zo’n 20 jaar geef ik 
celloles in Houten.  
Tevens heb ik een orkest in Amsterdam en 
geef  ik celloles in Diemen.  

naam, voorletters, en roepnaam  
van de cursist  ………………………………………………………… !
adres ………………………………………………………… !
postcode en woonplaats ………………………………………………………… !
telefoon ………………………………………………………… !
geboorteplaats en datum (m/v) ………………………………………………………… !
e-mail adres ………………………………………………………… 
Meldt zich aan voor (toepassing invullen) !
38 repetities à 120 minuten  € 256,- excl. btw.  of   vanaf 21 jr. € 310,- incl. btw. !
Instrument ………………………………………………………… !
eventuele voorkeursdagen ………………………………………………………… !!
orkestervaring Ja  O       Nee  O !
zo ja, waar, hoe lang ………………………………………………………… !
lid van een orkest/muziekvereniging ………………………………………………………… 
In te vullen door ouders/verzorgers van minderjarige cursisten 
naam + voorletters van  
betalingspichtige ………………………………………………………… 
  
adres ………………………………………………………… !
postcode en woonplaats ………………………………………………………… !
telefoon ………………………………………………………… !
geboorteplaats en datum (m/v) ………………………………………………………… 
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de inschrijfvoorwaarden en gaat 
hiermee akkoord.  Indien de vereniging HKO een contract met de/een dirigent 
aangaat voor dit seizoen vervalt deze inschrijving en zal reeds betaalde 
contibutie over worden geboekt naar de vereniging. 
  !
Datum, plaats………………………,………………………………………………………. 
   
Handtekening…………………………………………………………………………

HKO - www.houtenskamerorkest.nl 
www.Dusart-Tannenberg-Music.com 

Houtens-Kamerorkest – Burg. Bickerstraat 36  1111 CC   Diemen 
020-4632486  Dusart-Tannenberg@hetnet.nl  Gironr.0167210 
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Inschrijfformulier – Seizoen – 2018/2019 Informatie en Inschrijfvoorwaarden 
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