Geachte ouders en kinderen,
Wij willen u graag kennis laten maken met onze muziekvereniging “De Harmonie” Wolvega.
Onze vereniging telt ongeveer 100 leden die spelen in vier verschillende orkesten; het Startorkest, het
slagwerkensemble Marim Battuta, het A-orkest met de gevorderde jeugd en volwassen muzikanten en
het dweilorkest “de Lendebloazers”.
Nieuwe leerlingen
“De Harmonie” heeft jaarlijks een actie waarbij verschillende basisscholen bezocht worden. Er wordt
een introductie les gegeven om de kinderen op een speelse manier in contact te brengen met muziek.
Vandaag hebben wij de school van uw zoon/dochter bezocht. Uw kind heeft hierdoor wellicht
belangstelling gekregen voor de muziek. U kunt, zonder de verplichting lid te worden van onze
vereniging, gebruik maken van ons aanbod om proeflessen te volgen. Deze lessen worden gegeven
door een muziekdocent van de Fryske Blaas Academie en begeleid door leden van “De Harmonie”.
Proeflessen
Een Harmonie orkest bestaat uit veel verschillende instrumenten: trompet, saxofoon, klarinet,
trombone, bariton, slagwerk (melodisch zoals xylofoon en ritmisch zoals drums), dwarsfluit, hoorn en
nog meer. Voor de proeflessen kan dit jaar een keus gemaakt worden uit klarinet en koper
(trompet). Deze instrumenten zijn bewust gekozen: De trompetlessen zijn ook de basis voor koper
instrumenten als bariton, trombone, hoorn, bas etc. De klarinetlessen zijn ook de basis voor saxofoon.
Proeflessen ouders
De laatste jaren hebben ook een aantal ouders deelgenomen aan de proeflessen. Vier ouders spelen
ondertussen in het A-orkest. Daarnaast spelen vier ouders in het startorkest. Lijkt het u leuk om
(samen met uw kind) deel te nemen aan de proeflessen? Geef u dan op of geef u samen op met uw
zoon of dochter. Misschien hebt u in het verleden op een muziekinstrument gespeeld en wilt u dit weer
oppakken of weer eens uitproberen? Ook dat kan bij “De Harmonie”, ook als het niet om klarinet of
trompet gaat.
Er worden vijf muzieklessen aangeboden. De deelnemers worden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse
Jeugddag van “De Harmonie” op zaterdag 28 maart 2015. Deze middag zal in het teken staan van
spel en muziek. ‘s Avonds is er een concert waaraan alle leerlingen van de proeflessen, het
Startorkest, het slagwerkensemble Marim Battuta en alle leerlingen van “De Harmonie” hun
medewerking zullen verlenen.
Na de Jeugddag van 28 april zijn er nog 3 “groepslessen” waarbij alle startende muzikanten van alle
instrumenten in één orkest zullen spelen. Zo krijgen ze ook al een idee hoe het is om samen met
elkaar te spelen. De laatste groepsles is tegelijkertijd ook een afsluitend mini-optreden en korte
informatiebijeenkomst over mogelijkheden voor het volgen van gesubsidieerde muzieklessen die in
september 2015 weer van start zullen gaan.
Kijk op de achterkant van deze flyer voor verdere details en opgave.
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De gegevens op een rij: Locatie Linde College, Drafstportlaan 22, Wolvega
De exacte tijden volgen na opgave, maar alvast even alle data op een rij
- 5 proeflessen op woensdagmiddag: 18 februari, 4 maart, 11 maart, 18 maart en 25 maart 2015
- Harmonie Jeugddag op zaterdagmiddag en begin van de avond: 28 maart 2015
- 2 groepslessen op woensdag 1 april en 8 april
- Afsluitend mini-concert en informatie over de gesubsidieerde muzieklessen: woe 15 april 2015

Bijdrage
Voor de combinatie van de proef en groepslessen vragen we een vergoeding van € 20, -

Deelnemen
Wilt u uw kind en/of uzelf opgeven voor de proef- en groepslessen? Dat kan als volgt:
- U vult onderstaand strookje in en levert dit binnen 1 week in op de school van uw kind.
- U meldt uw kind aan binnen 1 week via het E-mail adres; info@harmoniewolvega.nl
o.v.v. Proeflessen Scholenactie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Stef Meier, 06-50618344 of Marja Kremer 06-20432384.
Kijk ook eens op onze geheel vernieuwde website www.harmoniewolvega.nl
Op onze website staan ook foto’s van de proeflessen op de verschillende scholen.
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Muziekvereniging De Harmonie Wolvega - Proeflessen 2015
Naam

_____________________________________

Namen ouders

_____________________________________

Geboortedatum

_____________________________________

Adres

_____________________________________

Postcode en woonplaats

_____________________________________

Telefoonnummer

_____________________________________

E-mailadres:

_____________________________________

Instrument:

Klarinet / Trompet

