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Fanfare De Vooruitgang Stiphout is snelst groeiende culturele vereniging van Helmond. 
In Helmond zijn bijna 50 amateurkunstverenigingen actief. De gemeente heeft ons net weer 
een overzicht gestuurd waarin de verenigingen staan aangegeven die subsidie krijgen: 12 
orkesten, 20 koren, enkele dansverenigingen en enkele toneelverenigingen. Van al deze 
amateurkunstverenigingen in Helmond groeit Fanfare De Vooruitgang het meest. 
In Helmond heb je vijf muziekkorpsen, twee in de stad en drie in de drie kerkdorpen. 
Daarnaast is er nog een seniorenharmonie en een showband. 
Fanfare De Vooruitgang komt uit kerkdorp Stiphout, het kleinste (en ook meest vergrijzende) 
kerkdorp. Toch weet de fanfare in de afgelopen jaren veel nieuwe muzikanten aan zich te 
binden. Dat zijn volwassen muzikanten van buiten het dorp die graag in een fanfare spelen 
die toonaangevend is in de eerste klasse, o.l.v. Frenk Rouschop. En het zijn ook veel nieuwe 
jonge muzikanten, die met muziek starten na succesvolle schoollesprogramma's.  
  

De fanfare werkt al enkele jaren intensief samen met beide basisscholen in Stiphout en met 
de muziekschool in Helmond, het Kunstkwartier. Afgelopen jaar zijn op één school zo'n 80 
kinderen negen weken zelf op school een instrument gaan spelen in de blazersklas, terwijl 
op de andere school het bekende lesprogramma Muziek met een Staartje werd gedaan. Dit 
schooljaar draaien we het om, en gaat de andere school met de 80 nieuwe instrumenten aan 
de slag. Bovendien wordt in alle middengroepen van de basisscholen AMV-muziekles 
gegeven met begeleiding van een professionele muziekcoach. De sterke samenwerking 
tussen basisscholen, muziekschool Kunstkwartier en de fanfare noemen we 'de gouden 
driehoek'. Zie: http://www.fanfaredevooruitgang.nl/muziekopleidingen/gouden-driehoek 

  

Doordat de fanfare muzikaal sterk presteert en met een goede samenwerking richting jeugd 
en dorp verwelkomen we dit jaar zo'n vijf nieuwe volwassenen en zo'n twintig nieuwe 
jeugdmuzikanten. En Fanfare De Vooruitgang groeit daarmee naar een vereniging van ruim 
110 actieve leden. 
  

 

Jan van Bommel - Muziekopleidingen Fanfare De Vooruitgang Stiphout 
muziekopleidingen@fanfaredevooruitgang.nl / 06 419 24 824 
 
Toine Franken - Pr & Communicatie Fanfare De Vooruitgang Stiphout 
PR@fanfaredevooruitgang.nl   /  06 830 67 380 
 
 
foto's over dit project op: http://www.fanfaredevooruitgang.nl/sfeerbeelden/225-21-04-
2010-lindt-muziekspektakel. geef gerust aan als je één van deze foto's in hoge resolutie nodig 
hebt. 
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