Welkom bij
Harmonieorkest
Excelsior Ermelo!
Leuk dat je lid bent geworden van onze
muziekvereniging. Een vereniging met meer dan
vijftig muzikale leden waar het samen muziek
maken voorop staat en waar de gezelligheid
zeker niet ontbreekt.

(secretaris). Verder bestaat het bestuur uit Jan
Kieft en Henk Jalving. Daarnaast zijn er leden
die bepaalde taken uitvoeren om het bestuur te
ondersteunen. Op de website staan alle
contactgegevens. Mocht je ideeën of
opmerkingen hebben voor het bestuur, laat het
vooral weten.

 BLADMUZIEK

Deze informatiefolder zorgt ervoor dat je meer
te weten komt over Excelsior en haar
activiteiten. In de vorm van een ABC willen we
je in het kort meer vertellen over de praktische
zaken van de vereniging. Wij hopen dat je je
snel thuis voelt. Wij wensen je dan ook veel
muzikaal plezier toe bij Excelsior!

De bladmuziek voor de te spelen stukken vind je
in de muziekbakken bij binnenkomst van de
theaterzaal. Er is een muziekbak voor het
Leerlingen- en Jeugdorkest en het
Harmonieorkest. Voor ieder lid is er een eigen
hangmap waar regelmatig nieuwe muziek en
brieven in worden gedaan. Eenieder ontvangt
kopieën van de originele bladmuziek. De muziek
hoef je dus ook niet op een later moment weer
in te leveren.

 AFMELDEN REPETITIE

 CONCERTEN

Wanneer je een keer niet naar de repetitie van
het Harmonieorkest kunt komen, dien je je
uiterlijk de desbetreffende donderdag vóór
18.00 uur af te melden bij
ab@excelsiorermelo.nl. Voor de leerlingen en
jeugd geldt: afmelden bij
jeugd@excelsiorermelo.nl.

 ‘t BABBELTJE
Excelsior heeft haar eigen clubblad: ’t Babbeltje.
Eens per twee maanden wordt een nieuwe
editie uitgebracht. Je vindt er verslagen van
concerten, mededelingen en andere weetjes. ‘t
Babbeltje wordt per mail verstuurd.

 BESTUUR
Het bestuur is als volgt samengesteld: Rolf van
den Hoek (voorzitter), Jan Simon Bakker
(penningmeester), Daniël van Oostveen

Ieder jaar wordt er weer gezorgd voor een
muzikaal aantrekkelijk activiteitenprogramma.
Tweemaal per jaar wordt er een groots
avondconcert gegeven met alle orkesten: het
Oranjeconcert en het Najaarsconcert.
Daarnaast wordt er onder meer opgetreden
met Koningsdag, Dodenherdenking, Fête de la
Musique, in verzorgingshuizen en tijdens
diverse regionale festivals.

 CONTACTPERSOON
Voor het Leerlingen- en Jeugdorkest is Claudia
Rikkers (0341-563572) de coördinator. Claudia
regelt alle contacten met de muziekschool en
zorgt voor de aanmeldingen van de leerlingen.
Als er vragen zijn over het Leerlingen- en
Jeugdorkest of over het volgen van
muzieklessen kun je terecht bij Claudia.

 CONTRIBUTIE
De contributie voor leerlingen en jeugdleden
(tot en met 18 jaar) die muziekles hebben,
bedraagt € 90,- per jaar. Leden tot en met 18
jaar die geen les hebben, betalen € 37,50 per
kwartaal. De penningmeester stuurt hierover
jaarlijks een brief. Leden vanaf 18 jaar betalen
€ 45,- per kwartaal. Leden maken dit zelf
voorafgaande aan het kwartaal over.

 GELDACTIES
De aanwas van nieuwe leerlingen blijft vragen
om investeringen in het instrumentarium. Om
de kosten hiervan te kunnen dekken doen we
tweemaal per jaar mee met een landelijke actie.
Dit betreft de Anjercollecte in de maand mei en
de Grote Clubactie in september.

 HARMONIEORKEST
Een harmonieorkest is een orkest dat bestaat
uit blaas- en slagwerkinstrumenten. In
tegenstelling tot een fanfare bestaat een
harmonie niet uitsluitend uit koperblazers,
slagwerkers en saxofoons maar spelen ook
houtblazers als klarinet, dwarsfluit, hobo en
fagot een belangrijke rol.

 INFORMATIEBORD
Bij binnenkomst van de theaterzaal vind je aan
de linkerkant een blauw informatiebord. Hier
worden zo veel mogelijk bestuursmededelingen
en andere nieuwsberichten opgehangen.

 MUZIEKCOMMISSIE
De muziekcommissie is verantwoordelijk voor
het samenstellen van het repertoire. Een aantal
malen per jaar komt deze commissie bijeen om
nieuwe stukken uit te zoeken en een muzikaal
programma op te stellen voor de optredens.

 NIEUWE LEDEN
Nieuwe leden zijn altijd welkom. In alle drie de
orkesten kunnen we versterking van de secties
gebruiken. Op ieder moment van het jaar
kunnen muzikanten instromen. Mocht je
iemand kennen die geïnteresseerd is in het
spelen in een orkest? Neem hem of haar gerust
een keer mee naar de repetitie.

 ORKESTEN
Excelsior bestaat uit drie orkesten: het
Leerlingen-, Jeugd- en Harmonieorkest. Het
Leerlingenorkest is bedoeld voor de beginnende
muzikant. Na drie maanden kunnen leerlingen
al beginnen met het samenspelen in dit orkest.
Het Jeugdorkest richt zich op muzikanten die
langer dan twee jaar spelen. Als je je B-examen
behaald hebt (ongeveer 5 jaar speelervaring),
kun je doorstromen naar het Harmonieorkest.
Alle drie de orkesten staan onder leiding van
dirigent Arjan Rutten.

 REPETITIE
Donderdagavond is de vaste repetitieavond van
Excelsior. We repeteren in de Dialoog. De
leerlingen repeteren wekelijks van 18.00-18.30.
Het Jeugdorkest oefent iedere week van 18.3019.30. Het Harmonieorkest repeteert van 19.4522.00 met een pauze van 20.45-21.00. De
theaterzaal is ruim van tevoren open om rustig
je instrument en overige spullen uit te pakken.

verstrekt overhemd met geborduurd logo, een
zwarte broek en zwarte schoenen. Uitgifte van
kleding aan nieuwe leden wordt verzorgd door
Marianne Bon.

 VAKANTIES
Tijdens de reguliere vakantieperioden vinden er
geen repetities plaats van het Leerlingen- en
Jeugdorkest. Voor het Harmonieorkest is dit
afhankelijk of de donderdag samenvalt met een
feestdag.

 VERLOTING
Om een geldbedrag voor de verenigingskas op
te halen wordt in de pauze van ieder Oranje- en
Najaarsconcert een grote en succesvolle
verloting georganiseerd. Om zo veel mogelijk
lootjes te verkopen wordt met behulp van de
plaatselijke ondernemers en natuurlijk de leden
zelf altijd weer voor een aantrekkelijke
prijzentafel gezorgd.

 VRAGEN?
Mocht je nog vragen hebben, spreek gerust het
bestuur aan of neem contact met hen op, zie
‘Bestuur’. Leerlingen en jeugdleden kunnen
terecht bij jeugdcoördinator Claudia Rikkers.

 WEBSITE
Excelsior is ook op internet te vinden. Op de
website www.excelsiorermelo.nl vind je allerlei
informatie over en foto’s van de vereniging.

 UNIFORMEN
Bij alle optredens en concerten van Excelsior
wordt uniforme kleding gedragen. Voor de
leerlingen en de jeugd bestaat het uniform uit
een donkere spijkerbroek, de blauwe Excelsior
polo en zwarte schoenen. Leden van het
Harmonieorkest hebben ieder een op maat
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