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1. Showband Marum 
 
Showband Marum is een eigenzinnige en dynamische club die 
zich wil onderscheiden met haar showprogramma’s. 
Vernieuwing en originaliteit zijn daarbij twee belangrijke 
waarden. Deze aanpak bracht de band al vele competitieve 
successen, bijvoorbeeld op het Wereld Muziek Concours en 
de Open Dutch Showcorps Championships. Daarnaast 
verzorgen de Marumers optredens door heel Europa. In het 
bijzonder valt de bezetting van Showband Marum op tijdens 
optredens, een gevarieerde brass-sectie, aangevuld met 
saxofoons en fluiten, en een complete drumline.  
 

 
 
Showband Marum is afkomstig uit de Groningse plaats 
Marum. Een deel van de leden komt uit Marum zelf, maar een 
groeiend deel komt uit de gehele noordelijke regio (Friesland, 
Groningen en Drenthe). De ambitie is om nog meer een korps 
te worden voor mensen uit de hele regio. 
 
Showband Marum bestaat uit ongeveer 40 uitvoerende leden 
met een gemiddelde leeftijd van rond de 20 jaar. Een erg 
jonge club dus. Om er zorg voor te dragen dat Showband 
Marum ook in de toekomst zo’n grote en jonge club van hoog 
niveau blijft houden kent het een opleidingstraject waarin 
jonge leerlingen worden klaargestoomd voor deelname aan 
Showband Marum.  
 



 
4 

 

 

In dit informatieboekje zal aandacht worden besteed aan het 
opleidingstraject, waaronder Music4Kids en SWJK, zij-
instroom, guard, M3 en informatie over contributiegelden, 
repetitietijden en andere nuttige zaken.  
 
 

2. Muziekopleiding    
   
Showband Marum kent een aantal verschillende onderdelen 
binnen haar jeugdopleiding. Allereerst bestaat er een 
onderscheid tussen guard- en muziekleerlingen. De 
guardopleiding is enkel gericht op dans en beweging op 
muziek. De muziekopleiding is gericht op het leren bespelen 
van een muziekinstrument. In dit informatieboekje vindt u eerst 
informatie over de muziekopleiding en daarna over de 
guardopleiding.  

 
 

2.1 Music4Kids 
 
Muziekleerlingen stromen veelal binnen via 
deelname aan Music4Kids, een muziekproject 
voor kinderen vanaf 7 à 8 jaar (groep 4). 
Showband Marum wil jonge kinderen een 
muzikale basis geven en vooral laten ervaren 
hoe leuk het is om samen muziek te maken, 
met als visie ‘plezier is de sleutel tot leren’.  
 
Music4Kids legt bij kinderen de basis voor de muziek door in 
groepen lessen te geven, gericht op ritme, tonen, geluiden, 
melodieën en dans/beweging. Hierdoor wordt de basis gelegd 
voor een eventuele verdere muzikale opleiding. De kinderen 
leren stapsgewijs samen muziek te maken op een speelse 
wijze, gericht op de belevingswereld van de kinderen. 
Music4Kids wordt gedurende een schooljaar gegeven en volgt 
daarbij ook de schoolvakanties. Na Music4Kids kan een keuze 
worden gemaakt voor een muziekinstrument en kan uw kind 
lessen gaan volgen.  
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2.2 Music4Kids 2 
 
Om het samen leren in een groep te stimuleren is er voor 
gekozen om na afloop van Music4Kids de muziekleerlingen 
een vervolg op Music4Kids aan te bieden. Tijdens Music4Kids 
2 wordt dieper ingegaan op het samen muziek maken, leren 
de kinderen de beginselen van het marcheren (M&M) en wordt 
vooral het plezier van samen er iets van maken voortgezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook kinderen die na het eerste jaar Music4Kids nog niet aan 
muziekles toe zijn kunnen Music4Kids 2 volgen. Zij profiteren 
dan ook van wat de muziekleerlingen tijdens hun 
muzieklessen leren.  
 
 
2.3 Muziekles 
 
Nadat kinderen Music4Kids hebben doorlopen is het mogelijk 
om les te nemen en een specifiek instrument te leren 
bespelen. De muzieklessen voor blaasinstrumenten worden 
aangeboden via Kunstbedrijven Westerkwartier. Voor het 
slagwerk maakt Showband Marum gebruik van een eigen 
docent. Een instrument krijgt de muziekleerling in bruikleen 
van de vereniging. 
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Tijdens de lessen worden de leerlingen gestimuleerd 
muziekdiploma’s te halen. Voor leerlingen van blaas-
instrumenten is diploma B vereist om de overstap van SWJK 
naar Showband Marum te maken.  
Leerlingen van blaasinstrumenten kunnen de diploma’s halen 
via hun reguliere muziekdocenten. Voor slagwerkleerlingen is 
er (nog) geen diplomavereiste om de overstap van SWJK naar 
Showband Marum te kunnen maken. Slagwerkleerlingen 
worden wel gestimuleerd diploma’s te halen. Zij kunnen dan 
ook les krijgen via Kunstbedrijven Westerkwartier. 
 
Ouders worden jaarlijks uitgenodigd om de voortgang van hun 
kind te bespreken. De muziekdocent beslist in samenwerking 
met de leerlingencoördinator en ouders wanneer een leerling 
klaar is voor SWJK.  
 
 
2.4 SWJK 
 
Eind 2005 werd besloten om de jeugdkorpsen van Showband 
Marum en Bicycle Showband Crescendo Opende samen te 
voegen. Hierdoor ontstond een groter jeugdkorps waardoor er 
meer mogelijkheden zijn om een show in te studeren en 
optredens te verzorgen. De naam van dit nieuwe korps is 
SWJK Marum/Opende (Samenwerkende Jeugdkorpsen 
Marum/Opende). 
 
Leerlingen komen binnen via één van beide korpsen en als de 
leerlingen SWJK hebben doorlopen gaan zij ook weer terug 
naar hun eigen korps. Om de samenwerking te stroomlijnen is 
er sprake van één jeugdcommissie als belangenbehartiger 
van SWJK. In deze jeugdcommissie hebben ouders en/of 
leden vanuit Showband Marum en Bicycle Showband 
Crescendo Opende zitting. 
 
SWJK neemt jaarlijks deel aan het ODSC in Assen en 
verzorgt daarnaast een aantal optredens per jaar. Natuurlijk 
wil uw kind zo snel mogelijk meespelen in SWJK. Wij vinden 
dit ook zeer belangrijk en in overleg met de instructie van de 
jeugdband en de muziekdocent wordt gekeken wanneer uw 
kind er aan toe is om mee te spelen in SWJK. Hij of zij komt 
dan eerst in het jeugdensemble.  
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Daar speelt uw kind mee tijdens de muzikale repetities en als 
dat goed gaat, mag hij of zij ook meedoen met 
straatoptredens. Uw kind doet echter nog niet mee met de 
show van SWJK. Deze stap kan worden gemaakt als de 
instructie van de jeugdband en de muziekdocent zien dat uw 
kind daar aan toe is. 
 
SWJK repeteert elke vrijdagavond van 18:15 tot 19:15. 
Daarnaast is er maandelijks een repetitie op woensdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Voorwaarden voor overgang 
 
Voor een succesvolle overstap van SWJK naar Showband 
Marum geldt dat leerlingen voldoende muzikale kennis moeten 
hebben en ook voldoende kunde moeten hebben van M&M. In 
het kort zijn de voorwaarden waar een leerling aan moet 
voldoen om succesvol in te kunnen stromen bij Showband 
Marum de volgende: 
 

- Leeftijd van 14 jaar behaald voor aanvang van het 
nieuwe seizoen 

- Muziekdiploma B behaald hebben (voor blaas-
leerlingen) 

- Voldoende kunde van M&M (dit wordt door de 
instructie bepaald) 

 

 



 
8 

 

 

2.6 Toeten & Blazen 
 
Naast haar reguliere jeugdopleiding neemt Showband Marum 
ook deel in het project “Toeten & Blazen”. Toeten & Blazen is 
een gezamenlijk project van Showband Marum, Harmonie 
Marum, Kunstbedrijven Westerkwartier en basisscholen De 
Springplank en De Bron in Marum. Dit project wordt 
aangeboden aan de kinderen van groep 5 van de basisschool. 
Bij Toeten & Blazen worden blaas- en slagwerklessen 
gegeven door een docent van Kunstbedrijven. Na dit project 
kunnen kinderen lid worden van een van beide verenigingen 
en les gaan nemen op een instrument.  
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3. Guardopleiding 
 
Naast de muzikanten heeft Showband Marum ook een 
colorguardgroep. In het winterseizoen doen ze onder de naam 
Intension mee aan indoor colorguard wedstrijden die worden 
georganiseerd door CGN (Color Guard Nederland). Showband 
Marum heeft 3 verschillende niveau’s voor guardleden. De 
jongste guardleden komen binnen bij de Intension Cadets. In 
de loop van de jaren stromen ze, na bij Intension Junior te 
hebben gelopen, door naar Intension A die samen met 
Showband Marum optreedt. Intension Junior doet mee aan de 
show van SWJK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Intension Cadets  
 
Dit is de ‘kweekvijver’ van Showband Marum en Intension. 
Deze groep is al verder met het ontwikkelen van equipement 
en show. De groep doet in de wintermaanden mee aan de 
competitie van CGN. De show en groep moeten voldoen aan 
de criteria van de Cadet Class en de trainingen van deze 
groep zullen hier dan ook op gericht zijn. 
 
De leden zullen getraind worden om de equipement-
vaardigheden te combineren met lichaamsbeweging. Zodra 
leden toe zijn aan rifle en/of sabre zullen deze leden hier ook 
verder op getraind worden.  
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Zodra leden zich voldoende hebben ontwikkeld komen zij in 
aanmerking om door te stromen naar de B-guard/Intension 
Junior. De Intension Cadets trainen per week 1 uur op de 
maandagavond. In vakanties (kerst en voorjaar) zal de groep 
een extra dag training hebben. De leeftijdsrichtlijn van deze 
groep is 9 t/m 11 jaar. 
 
3.3 Intension Junior  
 
Deze groep gaat verder met het ontwikkelen van equipement, 
dans en show. De manier van trainen zal hier dan ook op 
gericht zijn. In de winterperiode neemt de groep deel aan de 
competitie van CGN. Intension Junior komt uit in de Junior 
Class, en dient dan ook aan deze criteria te voldoen. In de 
winterperiode zal de groep dan ook aan een aantal contesten 
deelnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leden die er aan toe zijn om zich verder te ontwikkelen op rifle 
en/of sabre zullen hier op worden getraind en gaan dit ook 
gebruiken in de show. In de zomerperiode behoort deze 
colorguard tot SWJK, en hebben zij samen diverse optredens 
en wedstrijden.  
 
Zodra leden individueel voldoende ontwikkeld zijn komen ze in 
aanmerking om door te stromen naar Intension A. Intension 
Junior traint per week 1 uur op de maandagavond. In de 
maanden oktober t/m maart komt hier 1 uur op de 
donderdagavond eens in de twee weken bij. In het 
zomerseizoen hebben ze showrepetitie op een aantal 
woensdagen en vrijdagen met SWJK.  De leeftijdsrichtlijn ligt 
bij de groep tussen de 11 en 15 jaar. 
 

 



 
11 

 

 

3.4 Intension  
 
Intension is onderdeel van Showband Marum. In het 
zomerseizoen (april t/m oktober) neemt de guard deel aan 
diverse wedstrijden, streetparades en taptoes, zowel binnen 
Nederland als in het buitenland. 

 
In het winterseizoen (oktober t/m maart) neemt Intension deel 
aan de competitie van CGN, en komen zij na een promotie in  
2012 uit in de Open Class. De trainingen van deze groep zijn 
er op gericht om het equipement, dans en show nog weer 
meer te ontwikkelen en verder uit te bouwen. De show en de 
trainingen zullen voor beide seizoenen fysiek een stuk 
zwaarder worden dan bij de B-guard.  
 
Er wordt bij deze leden ook op getraind om het dans/ 
movement samen met het equipement uit te voeren. Alle 
leden in deze groep zullen op het gebied van rifle/sabre 
getraind worden om zich zo verder te ontwikkelen. 
 
Intension traint in het zomerseizoen ca. 5,5 uur per week, 
waarbij nog aan aantal trainingsdagen op de zaterdag komen. 
In het winterseizoen wordt er 2 uur per week getraind op de 
maandagavond en eenmaal per twee weken op de  
donderdagavond 2 uur. Om deel uit te maken van de A-guard 
is er een leeftijdsrichtlijn vanaf 15 à 16 jaar. 
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3.5 Voorwaarden voor overgang 
 
De instructie bekijkt per individueel lid of hij/zij genoeg is 
ontwikkeld om door te kunnen stromen naar de A-guard. 
Hierin kan van de leeftijdsrichtlijn worden afgeweken. De 
voorwaarden voor doorstromen binnen de verschillende 
groepen zijn: 
 

- Het gewenste niveau moet gehaald zijn (dit wordt door 
de instructie bepaald); 

- De maximum leeftijd voor kinderen in de Junior Class 
(B-guard) is 16 jaar. 

 
 

4. Zij-instroom 
 
Showband Marum kent vele manieren waarop zij muzikanten 
en guardleden krijgt. Zo komen er leerlingen via Music4Kids 
en/of Toeten&Blazen in het opleidingstraject terecht, maar ook 
komen leerlingen pas later via SWJK binnen. Deze leerlingen 
krijgen allen muzieklessen bij Showband Marum. Ook zijn er 
muzikanten, ouder dan 14 jaar, die direct bij Showband 
Marum binnen komen en al een instrument kunnen bespelen, 
maar graag nog les willen hebben. Daarnaast kan het zijn dat 
de instructie van Showband Marum vraagt aan nieuwkomers, 
danwel al spelende leden, om zich te scholen voor een ander 
instrument.  
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5. Bigband & Zo  

Bigband & Zo is een nieuw orkest binnen de gemeente 
Marum. De ambitie van het nieuwe orkest, dat een initiatief is 
van een aantal oud-leden van Showband Marum, is om uit te 
groeien tot een soort showorkest, een extra uitgebreide 
bigband, voor alle geïnteresseerde muzikanten uit Marum en 
omstreken. Er is ruimte voor de beginnende muzikant die voor 
het eerst in een ensemble gaat spelen en ook de gevorderde 
speler die op zoek is naar een nieuwe of extra uitdaging is van 
harte welkom bij deze nieuwe band. Door zoveel mogelijk 
partijen aan te passen aan het individuele niveau, kan zowel 
de gezelligheid als kwaliteit centraal staan en blijft de drempel 
om mee te doen laag.  

 

 

 

 

 
 
 

 
Het doel van de band is om een aantal optredens per jaar te 
verzorgen. Daarbij valt te denken aan festivals en feesten, 
maar ook aan concerten in samenwerking met andere 
muzikanten, zangers of zangeressen. Op deze manier blijft het 
geluid van Bigband & Zo verrassend voor de spelers en de 
luisteraars. 
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6. Contributie 
 
Voor 2011 zijn onderstaande maandelijkse lesgelden 
vastgesteld. Hierin is ook de contributie verwerkt. Voor 
slagwerkles geldt dat allereerst gebruik wordt gemaakt van 
een eigen slagwerkdocent. Indien slagwerkleerlingen 
muziekdiploma’s willen halen zullen de lessen verlopen via 
Kunstbedrijven Westerkwartier en zal het lesgeld € 27,50 zijn. 
 
Music4Kids      €  5,00 
Music4Kids 2 zonder muziekles    €  5,00  
     
Slagwerkles (eigen)    € 25,00  
Blaasinstrumentles (via Kunstbedrijven)  € 27,50 
Leden band/A-Guard met muziekles  € 30,00 
 
Contributie voor leden zonder muziekles: 
Leden B/C-guard    € 12,50 
Leden band/A-Guard    € 17,50 
Leden Bigband & Zo    € 17,50 
 

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste een jaar 
en tot het einde van  het seizoen (november). Dit geldt echter 
niet voor Music4Kids, waarbij het lidmaatschap voor een 
schooljaar geldt.  
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Naast de contributie voor het lidmaatschap en lessen wordt er 
af en toe een bijdrage gevraagd voor de gemaakte onkosten.  
Dit is voor het jaarlijkse werkweekend  en soms voor een 
bijdrage in de buskosten. Voor de guard geldt dat zij een 
bijdrage moeten doen voor de inschrijving voor de wedstrijden 
van de winterguard en wisselende kosten aan materiaal. 
 

7. Repetitietijden 
 
Muzieklessen vinden plaats op verschillende dagen in de 
week en zijn afhankelijk van het soort instrument dat bespeeld 
wordt. De repetitietijden voor SWJK en guard staan eerder in 
dit informatieboekje vermeld onder het desbetreffende 
onderwerp.  

Showband Marum repeteert elke vrijdagavond van 19:30 tot 
22:30. Daarnaast staan jaarlijks een groot aantal zaterdagen 
ingepland voor repetitie, waaraan de A-guard ook meedoet.  
Bigband & Zo repeteert 3 keer per 4 weken, waarvan twee 
keer op de woensdagavond en een keer op de vrijdagavond 
van 19:30 tot 22:00 uur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Showband Marum probeert jaarlijks aan een groot aantal 
optredens deel te nemen. De afgelopen jaren had Showband 
Marum jaarlijks ongeveer 18 optredens. Naast de betaalde 
optredens geldt ook regelmatig deelname aan wedstrijden. 
Deelname aan Showband Marum houdt dus in dat je een 
groot deel van je zaterdagen vrij zal moeten houden voor 
repetities en optredens. Maar daar krijg je dan ook enorm veel 
plezier en voldoening voor terug!  
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8. Overige informatie 
 
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan Showband 
Marum of wil je meer informatie over de opleidingen of andere 
zaken?  
 
Voor Music4Kids, Toeten&Blazen, en muziek- en guardlessen: 
E-mail:   music4kids@showbandmarum.nl 
   nieuweleden@showbandmarum.nl 
 
Voor overige informatie: 
E-mail:   secretaris@showbandmarum.nl. 
 
Of kijk op www.showbandmarum.nl.  
 
 

 

 


