
Beste Muzikanten, 

In het weekend van 8-9-10 oktober 2021 vieren wij het 120 

jarig bestaan van onze muziekvereniging.  In dit jubileum 

weekend organiseren wij 2 workshops voor koperblazers.  

De 1e workshop wordt gegeven door Martien de Kam, gestudeerd bij Erik van Lier en Ben 

van Dijk. Martien was jarenlang bastrombonist en tubaist van het Jazz Orchestra of the 

Concertgebouw  en het Metropole orkest.  

Leden van Apollo Brass en een aantal leden van zusterverenigingen hebben in november 

2020 en juni 2021 al een workshop met embouchure-analyse gehad van Rene Henket 

(trompettist orkest Andre Rieu).  Naar aanleiding van de vele positieve reacties hebben we 

Rene Henket nogmaals uitgenodigd in ons jubileum weekend. 

 

Workshop 1: Martien de Kam  
Trombone – Tuba – Euphonium- Bariton 

 
Individueel les: Les op maat,  aandacht om je zwakke punten te 
verbeteren en je sterke punten uit te buiten. Werken aan techniek, stijl, 
improvisatie, ademhaling enz . 
  
Sectie training: Wat is er nu leuker dan met je trombone - tuba – 
euphonium- bariton collega’s samen te spelen in een orkest!. Het is dan een goed idee om 
eens met je sectie apart te repeteren onder leiding van een ervaren trombonist/ tubaist.  
Werken aan timing, intonatie, balans en algemene techniek.  

Dit alles kan aan de hand van jullie eigen repertoire of materiaal dat tijdens de workshop 
wordt uitgedeeld. 

Workshop 2: Rene Henket  
Les  of  embouchure-analyse 

De coaching van Rene Henket is vooral gericht om extra aandacht te 

geven aan specifieke blaas technische aspecten, zoals warm-up, air flow 

oefeningen, lipbindingen etc. Na afronding van de opleiding 

Schoolmuziek is lesgeven een van zijn passies geworden. Zijn motto is:  

`Iedere leerling is uniek en moet als dusdanig benaderd worden´.  

Veel koperblazers krijgen in de loop der jaren te maken met kleine speelproblemen. 

Middels een embouchure analyse is het mogelijk deze problemen op te sporen en te 

verhelpen. De Embouchure analyse bestaat uit een ademhalingsmeting (spirometing), 

mondstukdrukmeting (Liptilt®) en een mondstukcamera opname (Lipcam®).  

 



 

Aan deze analyse wordt een embouchure- en studieadvies gekoppeld. Deze krijg je na de 

later, inclusief de opnames, toegestuurd.  

Heb jij interesse in het volgen van een les bij Martien de Kam of een embouchure- 

analyse of  les van Rene Henket? Je kunt je aanmelden voor 30 september 2021 via 

info@apollobrass.nl  of via www.apollobrass.nl 

Bij aanmelding aangeven welke dag het beste uitkomt. Dan kunnen we daar bij de indeling 

rekening mee houden. Vrijdagavond- zaterdag- zondag. Ook aangeven welk instrument je 

bespeeld. 

Wat is mogelijk: 

Workshop 1: Martien de Kam. Lesuur € 55,00 uur. Zowel individueel les als sectietraining. 

Workshop 2: Rene Henket 

*embouchure-analyse:   Kosten;  € 70,00  

*1 lesuur: 45,00  les aan de hand van een eigen gekozen stuk of materiaal dat tijdens les 
wordt uitgedeeld. Aanschaf lesboek € 6,50. Het is ook mogelijk langer dan 1 uur les te 
nemen. 

De lessen zijn  Coronaproef en conform alle richtlijnen.  Locatie: het Schuttershof te 
Domburg 

Met vriendelijke groet, 
Apollo Brass, Domburg 
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