Ben jij ook betoeterd?

Kom met ons meespelen!
Informatie voor iedereen vanaf 6 jaar
www.harmoniedevolharding.nl

Harmonieorkesten
Harmonie de Volharding bestaat uit ongeveer 70 muzikanten die
samen muziek maken in drie verschillende orkesten: twee
opleidingsorkesten (het instap orkest en het leerlingen orkest) en
het grote orkest (het harmonie orkest). Onze muziekstukken zijn
heel verschillend: de ene keer spelen we popmuziek en de andere
keer klassieke muziek.

Een instrument leren bespelen
In een harmonieorkest vind je blaasinstrumenten,
zoals klarinetten, saxofoons, fluiten, trompetten,
hoorns en trombones en slaginstrumenten zoals
het drumstel, marimba en xylofoon. Als jij weet
welk instrument je wil gaan bespelen, kun je dit
instrument meestal van ons lenen, zodat je er niet
meteen zelf een hoeft te kopen. Daarna kun je les
gaan nemen bij één van de muziekdocenten
binnen Aalst. Je kunt dan verschillende
muziekdiploma’s halen: A, B, C of D (het hoogste).
Na twee jaar kun je je eerste diploma al hebben!

Spelen in de opleidingsorkesten van De Volharding
Nadat je ongeveer een half jaar les
hebt gehad, kun je al meespelen in ons
instap orkest. Bij het instaporkest
spelen jonge, beginnende muzikanten
onder leiding van een dirigent. Als je je
A diploma hebt gehaald mag je met
het leerlingen orkest mee komen
doen. Allebei de orkesten geven ook al
echte concerten en treden binnen
maar ook buiten op.
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Spelen in het grote orkest van De Volharding
Als je je B diploma hebt gehaald, mag je
na de grote vakantie meespelen in het
grote orkest; meestal is dit na ongeveer
vijf jaar. In het grote harmonie orkest
spelen de ervaren muzikanten, jong en
oud. Je speelt het eerste jaar ook nog in
het leerlingen orkest mee om nieuwe
muzikanten mee te helpen maar ook om
een beetje te wennen aan het grote
orkest.
Kennis maken met De Volharding
Als je al een instrument bespeelt en wel eens wilt weten hoe het is om samen te
spelen in een orkest, kun je een aantal repetities (of zelfs een concert!) mee
komen spelen zonder meteen lid te worden
van de vereniging. Zo kun je rustig proberen
of jij het net zo leuk vindt als de muzikanten
die nu al in de opleidingsorkesten spelen.

Repetitie
Natuurlijk mag je altijd bij ons komen kijken als we aan het repeteren zijn.
De Volharding repeteert op dinsdagavond in ´t Hazzo, Trolliuslaan 7 in Aalst:
 Het instaporkest repeteert van 18.20 u tot 18.50 u
 Het leerlingenorkest van 19.00 u tot 19.45 u
 Het harmonieorkest van 20.00 u tot 22.15 u
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Internet
Op onze internetsite
www.harmoniedevolharding.nl
vind je nog veel meer informatie
over onze orkesten, de muzikanten,
de dirigenten en de concerten die
wij geven. Ook staan er een
heleboel leuke foto’s op.

Informatie
Wil je:
 een instrument gaan bespelen;
 een repetitie bezoeken en kennis komen maken;
 of heb je nog andere vragen,
bel dan met:
 Peter ten Brinke: 06-10277560
 Cecile Habraken: 040-2222342
of stuur een mailtje naar:
 wervingenopleiding@harmoniedevolharding.nl
 secretaris@harmoniedevolharding.nl

Harmonie de Volharding
Hooghbeemd 11
5581 WS Waalre
www.harmoniedevolharding.nl

