Muziek laten (be)leven in Limburg, dat is de missie
van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
(LBM). Sinds de oprichting in 1951 zet de LBM de
toon in muzikaal Limburg. De LBM biedt
muziekgezelschappen in heel Limburg
ondersteuning en draagt op die manier bij aan de
bestuurlijke en muzikale ambities van verenigingen.

De activiteiten die de LBM organiseert zijn
laagdrempelig en eigentijds. De LBM draagt de
blaasmuziek een warm hart toe én draagt via
diverse kanalen de vele muzikale activiteiten van
verenigingen mee uit.
De LBM werkt voortdurend aan vernieuwing,
verbinding en versterking. Daarmee is de LBM nog
meer een steunpilaar voor verenigingen geworden.
Ook bouwt de LBM steeds verder aan het LBM
Jeugdorkest ® en heeft zij de samenwerking met het
Eurofestival opgezocht om jeugd en leden te binden
en te boeien.

Het voortzetten van de Finale Jonge Solisten, de
HAFABRA-muziekexamens, de LBM
Concertconcoursen en de dirigentenworkshop De
Maestro heeft gezorgd voor muzikale ontwikkeling.
Daar waar mogelijk zoekt de LBM steeds weer naar
vernieuwing , denk hierbij aan het toevoegen van
gastdocenten aan De Maestro en het uitbreiden van
de te winnen prijzen bij de Finale Jonge Solisten.
Organisatorische versterking is gevonden in de
ontwikkeling en uitrol van de digitale
ledenadministratie. In het kader van de Motie
Limburgse Volkscultuur zijn diverse workshops en
projecten mogelijk gemaakt rondom het thema
‘kinderen maken kennis met muziek’.
In dit plan neemt de LBM u mee in haar visie op en
voornemens voor de komende beleidsperiode.
LBM. Toonaangevend in Limburg
Noël Lebens, voorzitter

Missie

Muziek laten (be)leven in Limburg

Visie

De LBM is zichtbaar en haar dienstverlening en
activiteiten zijn bekend in heel Limburg

Rol

Muziekgezelschappen in heel Limburg ondersteunen
met kennis en netwerken om zo bij te dragen aan de
bestuurlijke en muzikale ambities van verenigingen

Positionering

Toonaangevend in Limburg

Thema’s

S–L–E–U–T–E-L

De S-L-E-U-T-E-L is een acroniem dat een verhaal vertelt. Het geeft ‘houvast’ in het nieuwe
logo en is de leidraad in dit beleidsplan 2018-2022.

Steunpilaar
Laagdrempelig
Eigentijds
Uitdragen
Toonaangevend
Expressie
Levenscyclus

Muziek laten (be)leven in Limburg, dat is de missie van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen.

De LBM werkt Limburg breed en is een steunpilaar voor ruim 270
muziekverenigingen. De LBM ondersteunt muziekverenigingen langs de hele
levenscyclus van de muzikant, van HAFABRA-muziekexamens tot LBM Jeugdorkest ®
en van DOOR! tot solistenconcoursen en LBM Familieorkest.
De dienstverlening is laagdrempelig en richt zich op muziekverenigingen in heel
Limburg. De LBM ondersteunt met kennis en netwerken om zo bij te dragen aan de
muzikale en bestuurlijke ambities van verenigingen. Hierin is de LBM
toonaangevend.
De LBM is een aanspreekpunt voor verenigingen bij vragen over subsidieregelingen
en -aanvragen, samenwerkingstrajecten en de inzet van een verenigingscoach
hierin, het opzetten en aanbieden van workshops over relevante thema’s als social
media en penningmeesterschap.
LBM. Toonaangevend in Limburg

Per (voorgenomen) project ziet u een omschrijving
met daarin aangegeven: de menskracht die de LBM
zelf levert, de ondersteuning die het Huis voor de
Kunsten Limburg (HKL) momenteel levert en de
ondersteuning die eventueel aanvullend gewenst is.
Ook de ambitie(s) per project in de beleidsperiode
staat vermeld. De letters in de rechterbovenhoek
verwijzen naar de thema’s uit de S-L-E-U-T-E-L
waaraan het project invulling geeft.

•

Kenniscentrum

•

Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!

•

Verenigingscoach

•

Eurofestival

•

Ledentool

•

LBM Jeugdorkest ®

•

LBM Familieorkest

•

HAFABRA-muziekexamens

•

Online Platform

•

Solistenconcoursen

•

LEF!

•

Finale Jonge Solisten

•

Blaasmuziekfonds

•

Masterclasses

•

Blaasmuziek TV

•

Concertconcoursen

•

De Maestro
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La

Omschrijving

Menskracht
HKL: helpdesk voor verenigingen over
diverse onderwerpen (vragen
beantwoorden via telefoon en e-mail);
organisatie van discipline overstijgende,
bestuur ondersteunende workshops
LBM: doorverwijsfunctie naar het HKL;
het ‘invliegen’ van bestuursleden op
specialisme om individuele verenigingen
te ondersteunen tijdens o.a. brainstormsessies; gesprekspartner van KNMO
tijdens overleggen
Inzet: beschikbaarheid consulent om
best practices in kaart te brengen c.q.
praktijkvoorbeelden te verzamelen en
deze voor andere verenigingen te
ontsluiten

De LBM is naast organisator van activiteiten ook
belangenbehartiger voor de aangesloten lidverenigingen. De
LBM is één van de founders van het HKL. De LBM vormt met
haar kantoor binnen het HKL een kenniscentrum voor de
blaasmuziek in Limburg en een up-to-date platform en
klankbord voor haar lidverenigingen. De LBM kan
opdrachtgeven voor of een bijdrage leveren aan het
vervaardigen van composities voor kleine(re) bezetting of
nieuwe orkestvormen.
Bestuursleden en medewerkers van de LBM zijn
vertegenwoordigd in diverse landelijke commissies van de
KNMO. Zo zorgt de LBM er mede voor dat ook de landelijke
dienstverlening op peil gehouden wordt en waar nodig
verbeterd.

Ambitie
De LBM wil meer ‘best practices’ van verenigingen met een
voorbeeldfunctie ophalen, verzamelen én inzetten om andere
verenigingen te ondersteunen. De LBM biedt verenigingen
daarmee ondersteuning bij het toekomstbestendig worden.
Uitgangspunt is dat de vereniging het initiatief neemt om een
beroep te doen op de LBM als kenniscentrum.
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Omschrijving

Menskracht
HKL: verzamelen van hulpvragen en
doorsturen naar LBM-bestuursleden
(daar waar mogelijk)
LBM: het invliegen van bestuursleden op
specialisme om individuele verenigingen
te ondersteunen tijdens o.a. brainstormsessies; het opleiden van
verenigingscoaches; evaluatie van inzet
van verenigingscoaches
Inzet: beschikbaarheid consulent om
netwerk van verenigingscoaches op te
bouwen; intakegesprek met
vereniging(en) o.b.v. hulpvraag;
doorverwijzen naar
verenigingscoach(es) o.b.v. hulpvraag

De LBM staat verenigingen bij in het ontwikkelen van een
toekomstvisie, ondersteunt hen met raad en daad om in te
spelen op en het hoofd te bieden aan (toekomstige)
ontwikkelingen en eisen, die worden gesteld aan
muziekverenigingen. Hierin ligt een belangrijke rol voor de
verenigingscoach (naast de inzet van de LBM-bestuursleden):
iemand die met een frisse blik naar de vereniging kijkt en op
een onafhankelijk manier de vereniging ondersteunt om de
vereniging toekomstgericht(er) te maken. De coach begeleidt
een vereniging bij de processen en met methoden die
noodzakelijk zijn voor een goed geregisseerde
koers(verandering). Op deze manier worden verenigingen
ontzorgd.

Ambitie
De LBM wil in samenspraak met de andere muziekbonden
een netwerk van verenigingscoaches opzetten om in te zetten
bij verenigingen op locatie. Ook wil de LBM deze
verenigingscoaches trainen.
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Omschrijving

Menskracht
HKL: helpdesk voor verenigingen over
gebruik van tool; contacten met Sterke
Zet over uitbreiding van
functionaliteiten (i.s.m. LBM)
LBM: evaluatie van tool; overleg met
HKL en Sterke Zet over uitbreiding
functionaliteiten van tool

Inzet: beschikbaarheid consulent om
procesondersteuning te verlenen aan de
uitbreiding en implementatie van de
ledentool

De ledentool is een uniform digitaal ledenadministratiesysteem voor alle verenigingen aangesloten bij de LBM. Het is
ten eerste een goede manier om de ledenadministratie van
een vereniging te digitaliseren. Daarnaast vereenvoudigt het
digitale systeem aanvragen, inschrijvingen en het aanleveren
van gegevens. Tegelijkertijd biedt het digitale systeem
gebruiksgemak op verenigingsniveau. Het faciliteren van een
adequaat werkend systeem hoort ook bij het ontzorgen van
muziekverenigingen. De communicatie tussen de LBM en
haar lidverenigingen wordt daarmee vereenvoudigd. Ook de
andere muziekbonden zijn aan de slag met een dergelijk
administratiesysteem. Hierover hebben ze contact met de
LBM en Sterke Zet.

Ambitie
De LBM wil de ledentool uitbreiden met andere
administratieve en financiële functionaliteiten.
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Omschrijving

Menskracht
HKL: organisatie van examens
(inschrijvingen beheren, locatie regelen,
indeling maken, examencommissie
samenstellen); zitting in de
examencommissie

Een gedegen opleiding is belangrijk voor de kwaliteit van de
blaasmuziek. Het opleiden en toetsen van muzikanten
bevordert de muzikale ontwikkeling van orkesten en
individuele leden. De LBM biedt, in samenwerking met de
LBT, verenigingen die een eigen opleiding hebben de
mogelijkheid om, volgens het landelijk HAFABRARaamleerplan, examens af te nemen in het voor- en najaar.
De LBM neemt een gedeelte van de organisatiekosten hiervan
voor haar rekening. De overige kosten worden door de
examenkandidaten of hun lidvereniging betaald. Bij
voldoende aanmeldingen van een bepaalde vereniging en/of
regio kan in overleg maatwerk geleverd worden.

LBM: procesbewaker; evaluatie; volgen
van trends binnen KNMO

Ambitie

Inzet: beschikbaarheid consulent bij
onderzoek naar en implementatie van
digitalisering muziekexamens

De LBM wil in overleg met de KNMO de mogelijkheden
onderzoeken om de muziekexamens te digitaliseren (op
locatie digitaal afnemen van examens) om daarmee beter bij
de huidige tijdsgeest aan te sluiten.
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Omschrijving

Menskracht
HKL: toewijzen juryleden; evaluatie met
de organisatoren (LBM-lidverenigingen)
LBM: stimuleren van deelname;
prijsuitreiking; evaluatie met de
organisatoren (LBM-lidverenigingen);
verbinden van stakeholders aan het
initiatief; andere LBM-lidverenigingen
stimuleren om solistenconcoursen te
organiseren
Inzet: beschikbaarheid consulent t.b.v.
uitbreiding van solistenconcoursen

In Limburg worden jaarlijks vele solistenconcoursen
georganiseerd. De concoursen zijn gericht op de ontwikkeling
van (jonge) individuele muzikanten. Naast een gedegen
voorbereiding van het gekozen muziekwerk, leert de
deelnemer ook met spanningen om te gaan en te ervaren hoe
het is om te soleren voor publiek. Deze diverse voorrondes
(geauspiciëerde solistenconcoursen) worden door
lidverenigingen van de LBM volgens landelijk vastgestelde
richtlijnen en normeringen georganiseerd .

Ambitie
De LBM wenst het aantal lokale solistenconcoursen onder de
vlag van de LBM van 6 naar 7 uit te breiden. Ook wil de LBM
drempels wegnemen bij lokale verenigingen om
solistenconcoursen te organiseren, bijvoorbeeld door de
organisatoren allemaal dezelfde manier van digitaal
inschrijven te laten gebruiken.
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Omschrijving

Menskracht
HKL: organisatie van Finale Jonge
Solisten (aanmeldingen beheren, locatie
regelen, indeling maken, juryleden
toewijzen, prijzen regelen); verzorgen
van wedstrijdsecretariaat
LBM: gastheer (entree, kassa, solisten
ontvangen, presentatie, prijsuitreiking);
evaluatie

Inzet: beschikbaarheid consulent t.b.v.
stimuleren deelname aan Finale Jonge
Solisten; verankering en/of
doorontwikkeling van Finale Jonge
Solisten

Met de Finale Jonge Solisten geeft de LBM jonge muzikanten
de kans hun muzikale talenten te tonen. Naast een gedegen
opleiding en het opdoen van podiumervaring, moet de
positief-kritische jurering bijdragen aan de stimulering en
verbetering van de muzikale prestaties van jongeren in
Limburg. Naast de eeuwige roem verdient de solist hiermee
de wisseltrofee en de mogelijkheid om een jaar lang te
studeren aan het Conservatorium Maastricht (na een
toelatingsexamen). Tevens verdient de solist een optreden
tijdens de Concertconcoursen en met het LBM Jeugdorkest ®.
Ten slotte krijgen enkele deelnemers een masterclass
aangeboden.

Ambitie
De LBM wil de organisatie van en het aantal deelnemers aan
de Finale Jonge Solisten continueren.
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Omschrijving
De jury van de Finale Jonge Solisten selecteert acht
koperblazers en acht houtblazers die een masterclass
aangeboden krijgen van de LBM, om zich nog verder te
ontwikkelen en zich te verdiepen in zijn of haar capaciteiten
als muzikant.

Menskracht
HKL: organisatie van masterclasses
(deelnemers informeren,
workshopleiders contacteren, locatie
regelen)
LBM: gastheer (deelnemers ontvangen);
evaluatie
Inzet: beschikbaarheid consulent t.b.v.
inhoudelijk vormgeven van
masterclasses

Ambitie
De LBM wil het aanbod van de masterclasses continueren en
uitbreiden met een workshop Componeren NBE .
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Omschrijving
De Concertconcoursen, die sinds 1951 door de LBM worden
georganiseerd, leveren een belangrijke bijdrage aan het hoge
kwalitatieve niveau waarop de Limburgse muziekkorpsen
functioneren. Doel van deze muziekwedstrijden is
lidverenigingen de mogelijkheid te bieden om hun muzikale
niveau te peilen.

Menskracht
HKL: organisatie van Concertconcoursen
(aanmeldingen beheren, locatie regelen,
indeling maken, juryleden toewijzen,
gasten uitnodigen); verzorgen van
wedstrijdsecretariaat
LBM: sponsorwerving; gastheer
(deelnemers ontvangen, prijsuitreiking);
evaluatie

Inzet: beschikbaarheid consulent t.b.v.
doorontwikkeling van de
Concertconcoursen (ontwikkeling en
organisatie van alternatieven voor
concoursdeelname)

Ambitie
De LBM wil alternatieven van concoursdeelname
onderzoeken en uitwerken. Ook het onderzoeken van andere
jureringsmogelijkheden hoort daarbij.
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Menskracht
HKL: uitdenken van het inhoudelijke
programma i.s.m. workshopleider;
organisatie van De Maestro
(aanmeldingen beheren, locatie regelen)
LBM: gastheer (deelnemers ontvangen);
evaluatie
Inzet: beschikbaarheid van consulent
om meer deelnemers te generen;
beschikbaarheid van consulent om
samenwerking met LBT op te zetten

De LBM voelt het mede als haar verantwoordelijkheid dat de
lidverenigingen over kwalitatief goede dirigenten beschikken.
Dirigenten kunnen daarom deelnemen aan een zesdelige
workshop De Maestro onder leiding van Jan Cober. Het doel is
permanente educatie van dirigenten, het vergroten van de
muzikale horizon van dirigenten en verdieping in het vak
dirigeren. De diverse aspecten van het dirigeren worden aan
de hand van thematisch gestructureerde workshops
inhoudelijk belicht. Bij ieder thema vindt tevens een
koppeling naar de praktijk plaats. Bij elke workshop fungeert
een van de lidverenigingen van de LBM als praktijkorkest. Ook
wordt er aandacht besteed aan de niet-muzikale kwaliteiten
waarover een dirigent dient te beschikken, zoals coaching,
motivering en teambuilding.

Ambitie
De LBM wil de samenwerking opzoeken met zustervereniging
LBT om het aanbod op elkaar af te stemmen en meer
deelnemers te genereren.
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Omschrijving

Menskracht
HKL: helpdesk voor verenigingen bij het
doen van een aanvraag; beoordelen van
aanvragen
LBM: uitdragen project; bijwonen
(evaluatie-) bijeenkomsten; evaluatie
Inzet: beschikbaarheid van consulent
om i.s.m. andere muziekbonden verdere
aansluiting met DOOR! te maken

Limburgse muziekverenigingen, die een samenwerking
aangaan omtrent muziekonderwijs met een basis- of
middelbare school, kunnen een aanvraag indienen voor een
projectbijdrage vanuit de stimuleringsregeling van DOOR! Het
doel van deze regeling: het stimuleren van duurzame
samenwerking tussen muziekverenigingen en primair- of
voortgezet onderwijsscholen die structureel aan de slag
willen met ‘meer muziek in de klas!’. Daarmee wordt er een
aanzet gedaan om muziekles voor ieder kind mogelijk te
maken.

Ambitie
De LBM wil met het kernteam van DOOR! de mogelijkheden
onderzoeken om naast de stimuleringsregeling op andere
manieren meer muziek in de klas te krijgen. Samen met de
LBT en het VNK-Limburg wil de LBM een vervolg van de
stimuleringsregeling onderzoeken.
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Omschrijving

Menskracht
HKL: promotie van Eurofestival
LBM: verbinden stakeholders aan
andere initiatieven voor jeugd;
financiële ondersteuning
Inzet: beschikbaarheid van consulent
om jeugdorkesten tot deelname te
verleiden; beschikbaarheid van
consulent om concrete invulling te
geven aan de samenwerking met de
Stichting Eurofestival - Music for Youth

De LBM vindt het belangrijk dat jeugd op vroege leeftijd in
aanraking komt met het samen muziek maken. In
jeugdorkesten, schoolorkesten en ensembles krijgen jonge
muzikanten deze gelegenheid geboden. De samenwerking
tussen de LBM en Stichting Eurofestival - Music for Youth
zorgt ervoor dat jonge muzikanten podiumervaring en
ervaring in ensemblespel opdoen. Met deze samenwerking
wordt een bredere doelgroep bereikt, waarmee een toename
van het aantal deelnemende jeugdorkesten gerealiseerd
wordt. De optredens van de orkesten worden beoordeeld
door vakmensen uit de muziekwereld. Het uitgangspunt is dat
de jeugdorkesten op een leuke en ongedwongen manier
muziek kunnen maken. Geen concoursdruk, alleen
opbouwende en/of complimenterende woorden waarmee
het orkest verder kan bouwen.

Ambitie
De LBM wil de samenwerking met Stichting Eurofestival Music for Youth continueren. De LBM is voornemens de
jeugdorkesten te stimuleren in muziekbeleving en
podiumervaring door het aanbevelen van een vierjaarlijkse
deelname aan het Eurofestival of een soortgelijk festival.
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Omschrijving

Menskracht
HKL: uitdenken van het inhoudelijke
programma i.s.m. LBM, orkestcommissie
en dirigent; ondersteunen tijdens
organisatie
LBM: organisatie concerten LBM
Jeugdorkest ® (aanmeldingen bijhouden,
afspraken met concertpartners maken,
repetities regelen); evaluatie

Inzet: beschikbaarheid van consulent
tijdens selectieprocedure dirigent;
beschikbaarheid van consulent t.b.v. de
organisatie van concerten en andere
activiteiten van het LBM Jeugdorkest

Het LBM Jeugdorkest ® is een initiatief van de LBM om
getalenteerde jongeren met een HaFa C-diploma of hoger, een
muzikale uitdaging te bieden door met leeftijdsgenoten op hoog
niveau muziek te maken. In de afgelopen jaren is dit orkest
uitgegroeid tot een volwaardig jeugdharmonieorkest, aangevuld
met enkele bugels en sopraansaxofoons. De doelstelling van het
orkest is marketing van de blaasmuziek en muzikale vorming van
jonge muzikanten. De LBM wil hiermee de blaasmuziek bij
voornamelijk jongeren in Limburg promoten en waar mogelijk ook
daarbuiten door het demonstreren van de kwaliteit van de jonge
Limburgse blaasmuziek. Onder de muzikale vorming van de jonge
muzikanten verstaat de LBM dat jonge muzikanten onder leiding
van een aansprekende dirigent samen met andere talentvolle
muzikanten bijzondere concerten kunnen realiseren. Hierbij
krijgen jonge muzikanten de mogelijkheid tot solo-optredens. Het
orkest functioneert daarnaast als netwerkmoment voor de
deelnemende muzikanten.

Ambitie
Naast een uitdaging voor muzikanten is het LBM Jeugdorkest ®
ook een ‘leerschool’ voor jonge dirigenten.
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Omschrijving
Dit orkest nieuw initiatief voor een brede doelgroep
muzikanten. Het orkest is gericht op jeugdleden, ouders,
grootouders en andere familieleden, die muziek maken.
Daarmee ontstaat een projectorkest over de generaties heen.
Op deze manier draagt muziek bij aan het samenbrengen van
diverse leeftijdsgroepen.

Menskracht
HKL: n.v.t. (nieuw initiatief in 2018)
LBM: uitdenken van nieuw initiatief
i.s.m. HKL; evaluatie
Inzet: beschikbaarheid van consulent
om LBM Familieorkest-initiatief verder
vorm en inhoud te geven;
beschikbaarheid van consulent t.b.v. de
organisatie van concerten en andere
activiteiten van het LBM Familieorkest

Ambitie
De LBM wil de mogelijkheden voor dit initiatief uitwerken en
het initiatief organiseren. Ook wil de LBM de mogelijkheden
onderzoeken om voor dit orkest samen te werken met het
instrumentendepot van DOOR! en L1.
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Omschrijving

Menskracht
HKL: bijhouden website; bijhouden
social media; opstellen van nieuwsbrief;
organisatie algemene
ledenvergaderingen
LBM: controleren nieuwsbrief; in
gebruik nemen van nieuwe
communicatiemiddelen

Inzet: beschikbaarheid van consulent bij
opstellen en uitvoeren van
communicatieplan c.q. het online
platform

Een open en aansprekende wijze van communiceren over de
LBM-doelstellingen en activiteiten is van groot belang. Dit
beïnvloedt immers in hoge mate het imago van de
blaasmuziek, van de LBM en van de lidverenigingen. De LBM
blijft aandacht besteden aan de communicatie met de
lidverenigingen. De LBM maakt bij haar communicatie gebruik
van e-mail, website, nieuwsbrieven, persberichten, Twitter,
Facebook en postverzendingen. Daarnaast is er persoonlijk
contact tussen lidverenigingen, bestuursleden en
medewerkers van de LBM. Ook de algemene
ledenvergaderingen (LBM en KNMO) zijn een belangrijk
communicatiemiddel richting te lidverenigingen en andere
muziekbonden. De LBM investeert hiermee in
platformwerking.

Ambitie
De LBM wil nieuwe communicatiemiddelen, zoals LinkedIn en
animaties, inzetten.
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Menskracht
HKL: afstemming L1; uitnodigen
solisten; informeren solisten, evaluatie
LBM: uitdragen van initiatief; quotes in
uitzending L1; evaluatie
Inzet: beschikbaarheid van consulent bij
(blijvend) vernieuwen en organiseren
van LEF!

Vele honderden solisten nemen deel aan deze wedstrijden.
Dit gebeurt echter (te) vaak achter de schermen. De LBM wil
de wereld buiten de blaasmuziek meer laten zien wat er
allemaal gebeurt op dit gebied, wat de jeugd in zijn mars
heeft, hoe leuk het is om muziek te maken. Daarom werkt de
LBM sinds 2014 samen met L1 en Omroep Venlo in het kader
van de televisieserie LEF! over deelnemers aan de
solistenconcoursen en de Finale Jonge Solisten. Jonge
talenten (de winnaars per divisie uit de jaarlijkse Finale Jonge
Solisten) uit de wereld van harmonieën en fanfares krijgen
samen met doorgewinterde artiesten de gelegenheid om hun
passie voor (klassieke) muziek uit te dragen.

Ambitie
De LBM wil de samenwerking continueren en wil via dit
initiatief de blaasmuziek nog beter zichtbaar maken.
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Menskracht
HKL: afstemming met L1; uitdenken en
opzetten van voorwaarden; beoordelen
van aanvragen
LBM: afstemming met L1; uitdragen van
initiatief; beoordelen van aanvragen;
evaluatie; evaluatie
Inzet: beschikbaarheid van consulent bij
het uitdragen van en stimuleren van
deelname aan het Blaasmuziekfonds;
beschikbaarheid van consulent t.b.v. de
administratieve aspecten van het
Blaasmuziekfonds

De regionale omroep L1 en de LBM ontwikkelen samen
projecten om de cultuur van harmonie- en
fanfareverenigingen nog meer zichtbaar te maken. Om de
projecten te financieren hebben beide partijen budget
gereserveerd voor een blaasmuziekfonds (€ 100.000,- in
totaal). Uit het fonds worden blaasmuziekinitiatieven
gefinancierd die L1 via al haar kanalen (radio, tv, online) bij
het publiek brengt. Het bijzondere aan deze samenwerking is
dat verenigingen en individuen zelf ideeën kunnen aandragen
waarmee de blaasmuziek in de kijker wordt gezet.

Ambitie
De LBM wil het Blaasmuziekfonds uitdragen en verenigingen
attenderen op de mogelijkheden. Met de aangedragen
ideeën en producties wordt het online platform Blaasmuziek
TV gevuld.
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Omschrijving
Blaasmuziek TV is het audiovisuele internetkanaal van de
KNMO en biedt meercamera registraties in prachtig, Full HD
beeld en kraakhelder geluid. De LBM werkt samen met L1 en
de ENGCompany om bijvoorbeeld de Concertconcoursen live
te streamen.

Menskracht
HKL: contacten met L1 en ENGCompany;
content verzamelen
LBM: uitdragen van platform; content
verzamelen
Inzet: beschikbaarheid van consulent bij
het uitdragen van en stimuleren van het
aandragen van content tbv Blaasmuziek
TV

Ambitie
De LBM wil meer content verzamelen om Blaasmuziek TV te
vullen om een interactief platform te creëren. Ook wil de LBM
onderzoek doen naar de kansen en opbrengsten van een
workshop ‘Vlogs maken met mobile devices’.

De LBM is een steunpilaar voor verenigingen waarbij de verenigingen gestimuleerd
en gefaciliteerd worden en van elkaar kunnen leren. Verenigingen zien de LBM als
een steunpilaar en ervaren stimulans en ondersteuning bij de organisatie en
uitvoering van muzikale activiteiten.
Muziekverenigingen zoeken contact met de LBM over subsidieregelingen en beleid (bijvoorbeeld Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!), het binden en
boeien van jeugd, samenwerking, het opstellen van beleidsplannen, enzovoorts.
De LBM ontzorgt daarmee de verenigingen.
Niet alleen kunnen verenigingen informatie bij de LBM halen. De LBM zet
verenigingscoaches in, die op verenigingsniveau ondersteuning bieden. Daarmee
brengt de LBM kennis en ervaring naar te verenigingen toe.
De LBM-bestuursleden staan, met ieder een eigen expertise, klaar voor de
lidverenigingen. Niet alleen reiken zij insignes uit aan jubilarissen. Zij zetten zich
ook in om verenigingen op locatie te ondersteunen, door bijvoorbeeld in gesprek
te gaan met verenigingsbesturen of muziekfederaties (en andere
samenwerkingsverbanden).

Een toekomstbestendige vereniging kan niet zonder eigentijdse ondersteuning die
aansluit op de behoefte van vandaag de dag. In die hoedanigheid heeft de LBM
het afgelopen jaar ingezet op de ontwikkeling van een uniforme digitale
ledenadministratie voor alle verenigingen aangesloten bij de LBM, kortgezegd de
ledentool. Deze tool is ten eerste een goede manier om de ledenadministratie van
een vereniging te digitaliseren. Daarnaast vereenvoudigt deze tool het aanvragen,
inschrijven en aanleveren van gegevens en biedt de ledentool tegelijkertijd
gebruiksgemak op verenigingsniveau. Bovendien wordt de communicatie tussen
de LBM en haar lidverenigingen hiermee vereenvoudigd. Ook een vorm van
ontzorgen.
Het HKL organiseert in samenwerking met de LBM workshops om
verenigingsbesturen te versterken. Onderwerpen zijn o.a. communicatie,
boekhouden, sponsoring, fondsenwerving, ledenwerving.

Alle vormen en niveaus van muziekverenigingen kunnen een beroep doen op de
LBM. Dit betekent dat de LBM er is voor harmonieën, fanfares, brassbands,
blaaskapellen en ensembles van de introductiedivisie tot en met de concertdivisie.
Ook individuele muzikanten en dirigenten kunnen bij de LBM terecht. Meer
hierover is onder Levenscyclus (blz. 40) weggeschreven.
De LBM neemt obstakels weg, zodat de verenigingen alle energie kunnen steken in
de kerntaken. Dit sluit aan bij de LBM als Steunpilaar (blz. 31-32) en daarmee het
ontzorgen van verenigingen. Verenigingsbesturen kunnen daardoor slagvaardiger
acteren. Het is de taak van de LBM en haar bestuursleden om het veld (lokale
muziekverenigingen en overkoepelende federaties) te kennen, in kaart te brengen
en te ondersteunen.

De LBM koestert de traditie van blaasmuziek, maar stelt zich nadrukkelijk open
voor nieuwe ontwikkelingen en zorgt daarbij voor continue vernieuwing in haar
dienstverlening en activiteiten. Meer hierover onder Toonaangevend (blz. 37-38).
Hierbij hoort het aansluiting vinden bij landelijke trends via de landelijke
muziekbond, de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Zowel de
LBM als de KNMO informeren elkaar over landelijke en provinciale ontwikkelingen
en gaan hierover in gesprek.

De LBM zorgt voor een (online) platform. Daartoe behoren de website, een digitale
nieuwsbrief, social media en de al genoemde digitale ledenadministratie. Via de
diverse kanalen informeert de LBM haar lidverenigingen over de genoemde zaken
onder Steunpilaar (blz. 31-32). Hierin fungeert de LBM nadrukkelijk als aanjager
binnen de KNMO en heeft een voorbeeldfunctie voor de andere muziekbonden.
De LBM staat voor het uitdragen van visie en muzikale ‘roots’, waardoor de rijke
traditie met trots wordt uitgedragen en waarbij de LBM openstaat voor nieuwe
initiatieven en ontwikkelingen.

Ook het samenbrengen van muzikanten en muziekliefhebbers, verenigingen
onderling (te stimuleren om samenwerkingsverbanden aan te gaan) en
muziekverenigingen met partners in het speelveld behoort tot de taken van de
LBM. Als partners noemen we nadrukkelijk de Provincie Limburg, KNMO,
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Verbindend Netwerk Koorzang
Limburg (VNK-Limburg), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS), L1 radio & TV,
philharmonie zuidnederland, Wereld Muziek Concours (WMC), Muziekcentrale
Adams, Triepels Slagwerk, Conservatorium Maastricht, Masterplan
Muziekonderwijs Limburg DOOR!, gemeenten, muziekscholen en
muziekverenigingen.

Daarnaast organiseert de LBM zelf enkele activiteiten met samenwerkingspartners.
Deze worden aan de hand van de projectfiches verder uitgewerkt:

• Finale Jonge Solisten (i.s.m. Conservatorium Maastricht, philharmonie
zuidnederland, L1, Adams Muziekcentrale).
• Concertconcoursen en livestream (i.s.m. Blaasmuziek TV, L1 en de KNMO).
• Eurofestival (i.s.m. Stichting Eurofestival - Music for Youth).

• LBM Jeugdorkest ® (i.s.m. diverse partners afhankelijk van de gekozen project; in
het verleden waren dat bijvoorbeeld Stichting Popmuziek Limburg, Intro In Situ
en Triepels Slagwerk).
• LEF! (i.s.m. L1).
• Blaasmuziekfonds (i.s.m. L1).

De LBM is een toonaangevende speler in Nederland waar het (blaas)muziek
betreft. Zo heeft ze een voorbeeldfunctie en zet daarmee de toon binnen de
KNMO. De LBM probeert adequaat in te spelen op trends. Enkele voorbeelden (uit
het verleden):
• Vernieuwing van de Concertconcoursen door de pilots Festivaldivisie en Jury aan
Huis te implementeren. Daarnaast is de LBM continu in gesprek met de KNMO
om de jurering tijdens concoursen te verbeteren.

• De inzet van de dirigentenworkshop De Maestro om jonge dirigenten te trainen
met medewerking van gastdocenten en praktijkorkesten over diverse thema’s.
• Het faciliteren van bijzondere concertlocaties, waaronder voetbalstadia (VVVVenlo) en attractieparken (Toverland).
• Het opzetten van een livestream (Blaasmuziek TV) en de TV-serie LEF! om
respectievelijk de blaasmuziek en jonge talenten in de kijker te zetten.

De komende jaren wil de LBM inspelen op trends door de volgende vernieuwingen
te onderzoeken of door te voeren:

• Inzet van verenigingscoaches bij LBM-lidverenigingen.
• Vernieuwing en digitaliseren van HAFABRA-muziekexamens.
• Andere manier van jurering en alternatieve concoursdeelnames (bijvoorbeeld
Music Entertainment Contest van de LBT, de Aovend van ‘t Muulke van de LFA
en de KNMO Award).
• Vernieuwen en verjongen van juryteams.
• Bijzondere concertlocaties faciliteren (bijvoorbeeld tijdens het Oktoberfeest
Sittard naar het idee van Woodstock der Blasmusik).
• Opzetten van een projectmatig LBM Familieorkest.

Muziek kan niet in woorden worden omgezet, woorden wel in muziek. Dat is de
kracht van muziek. Muziek roept emoties op en muziek kan emoties een plaats
geven. Dat kan in stilte en dat kan in geluid. De kracht van muziek is groter dan
elke andere vorm van expressie die wij kennen.

Het dienstenpalet van de LBM sluit aan op de doelgroepen: muzikanten, besturen
en dirigenten. De activiteiten voor deze doelgroepen zijn in de projectfiches verder
uitgewerkt:

• Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR! (muziek op school)
• HAFABRA-muziekexamens (voor leerlingen)
• Solistenconcoursen (voor jonge muzikanten)
• Finale Jonge Solisten (voor jonge muzikanten en talenten)
• LEF! (voor talenten)
• Eurofestival (voor jeugdorkesten)
• LBM Jeugdorkest ® (voor de jeugd)
• LBM Familieorkest (voor diverse generaties)
• Concertconcoursen (voor verenigingen)
• De Maestro (voor dirigenten)

ORGANISATIE
Kenniscentrum
Verenigingscoach
Ledentool

MUZIKALE ONTWIKKELING
HaFaBra-muziekexamens
Solistenconcoursen
Finale Jonge Solisten
Masterclasses
Concertconcoursen
De Maestro

€
€
€
€

5.000
2.000
10.000
17.000

€
€
€
€
€
€
€

3.000
4.000
5.000
2.000
25.000
15.000
54.000

JEUGD
Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!
Eurofestival
LBM Jeugdorkest
LBM Familieorkest

COMMUNICATIE & PROMOTIE
Online platform
LEF!
Blaasmuziekfonds
Blaasmuziek TV

€
€
€
€
€

75.000
2.500
25.000
10.000
112.500

€
€
€
€
€

5.000
50.000
25.000
10.000
90.000

€

273.500

