SPEEL JE EEN
INSTRUMENT
OF WIL JE DIT
LEREN?
Dan is het Leerlingen- en Jeugdorkest van
muziekvereniging Excelsior Ermelo op zoek
naar jou!
Harmonieorkest Excelsior Ermelo is een
muziekvereniging met een bloeiende
jeugdafdeling. Deze afdeling bestaat uit 2
onderdelen: het Leerlingenorkest en het
Jeugdorkest. Hierdoor speel je altijd samen
met leeftijdgenootjes op een niveau dat
past bij jouw ervaring.
LEERLINGEN MUZIEKSCHOOL

maken en het bespelen van een blaas- of
slaginstrument. Zodra je een aantal noten
kan spelen op je instrument kun je al
meespelen in het Leerlingenorkest.
WELKE INSTRUMENTEN ZIJN ER?
Excelsior is een harmonieorkest dat bestaat
uit blaas- en slagwerkinstrumenten. Een
harmonie bestaat naast koperblazers als
trompet, hoorn, trombone, bariton ook uit
houtblazers. Denk daarbij aan klarinet,
hobo, dwarsfluit, saxofoon en fagot. Ook
drummers en melodisch slagwerkers zijn bij
ons van harte welkom!
MUZIEKLES VIA EXCELSIOR
Ook wanneer je al een instrument bespeelt,
kun je via Excelsior lessen gaan volgen bij
Cultuurkust tegen een speciaal gereduceerd
tarief. Alle leerlingen die les hebben via de
Cultuurkust en lid zijn van Excelsior kunnen
deelnemen aan de HaFaBra-opleiding
(Harmonie, Fanfare, Brassband). Deze
opleiding zorgt ervoor dat je in de loop der
jaren je theorie- en praktijkexamens kunt
halen.
INSTRUMENTEN

Als je nog geen instrument bespeelt, kun je
dat bij Excelsior leren (een AMV-cursus is
niet verplicht). Via Cultuurkust of via een
particuliere docent leer je alles over muziek

Veel jeugdleden bij Excelsior hebben een
eigen instrument. De vereniging streeft er
naar dat ieder lid een eigen instrument
bespeelt. Als je nog geen eigen instrument
hebt, kun je dat zolang huren van Excelsior
tegen een kleine vergoeding. Neem voor

meer informatie
contact op met
onze
jeugdcoördinator
(Zie ‘Contact’).

HET LEERLINGENORKEST
Het Leerlingenorkest bestaat uit jongens en
meisjes vanaf 8 jaar die net begonnen zijn
met het bespelen van een instrument.
Samen met andere leeftijdsgenootjes wordt
er samen gezellig muziek gemaakt. In dit
orkest worden de eerste beginselen van het
spelen in een orkest bijgebracht. Naast de
muzieklessen die je volgt, speel je wekelijks
in het orkest onder leiding van een
enthousiaste dirigent. Na een paar maanden
geeft het Leerlingenorkest al haar eerste
concert!
HET JEUGDORKEST
Als je al wat langer speelt kun je
doorstromen naar het Jeugdorkest. De
muziekstukken die het Jeugdorkest speelt,
zijn voor de muzikanten leuk om te spelen
en voor het publiek plezierig om naar te
luisteren. Het repertoire varieert van
klassiek tot popmuziek. Naast de
verschillende concerten die het Jeugdorkest
geeft, heeft zij ook uitwisselingen met
andere muziekverenigingen en speelt zij
maandelijks mee met het Harmonieorkest.

KOSTEN
Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te
houden. Leerlingen die les krijgen via de
Cultuurkust of die particulier les hebben,
betalen slechts 7,50 euro per maand. De
contributie voor leden die geen les meer
hebben en jonger zijn dan 18 jaar bedraagt
12,50 euro en leden van 18 jaar en ouder
betalen 15 euro per maand.
KOM JE MET ONS KENNIS MAKEN?
Excelsior is een gezellige vereniging die voor
kinderen zoals jij leuke activiteiten
organiseert en waar je het zeker naar je zin
zult hebben. Ben je nieuwsgierig geworden
en wil je een keer komen kijken, dan ben je
natuurlijk van harte welkom!
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Er wordt iedere week op donderdagavond
gerepeteerd in de theaterzaal van de
Dialoog (gemeentehuis Ermelo).
Leerlingenorkest
Jeugdorkest
Harmonieorkest

18.00 – 18.30 uur
18.30 – 19.30 uur
19.45 – 22.00 uur

CONTACT
Mocht u meer informatie willen, kijk dan op
onze website www.excelsiorermelo.nl of
neem gerust contact op met onze
jeugdcoördinator:
Claudia Rikkers
Tel: 0341-563572
E-mail: jeugd@excelsiorermelo.nl

Informatiebrochure Leerlingen- en
Jeugdorkest 2016
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