Informatie
boekje
Alle informatie over muziekvereniging
Excelsior Westenholte speciaal voor jou!

EXCELSIOR WESTENHOLTE

Fanfare
Muziekvereniging Excelsior is een fanfare.
Je kent ze vast: de muzikanten die voorop lopen
tijdens een optocht. Maar een fanfare loopt niet alleen
op straat! Ga maar eens naar een concert van
een fanfare. Een fanfare kan alles spelen. Van klassiek
tot pop. In een fanfareorkest zijn de bugels de
belangrijkste melodie- instrumenten. Daarom zijn er
daar een heleboel van. Er zijn natuurlijk nog veel meer
instrumenten, namelijk trompetten, hoorns, saxofoons,
baritons/euphoniums, trombones en bassen.
En natuurlijk niet te vergeten, het slagwerk!

Van Beginneling tot Muzikant

Het opleidingsprogramma van Excelsior begint bij het
volgen van muzieklessen op een fanfare instrument. Deze
lessen zijn voor iedereen. Je krijgt wekelijks een halfuur
individueel les van een geschoolde docent. Het doel van deze
lessen is het leren bespelen van een instrument en
vervolgens het leren samenspelen in een orkest. Dit begint
bij het C-orkest, waarin je vanaf een halfjaar les al samen
met andere leerlingen kunt spelen! En uiteindelijk kun je via
het B-orkest doorstromen naar het A-orkest (het grote
orkest) of de slagwerkgroep. (Kijk op www.excelsiorwestenholte.nl voor een actueel overzicht van de docenten
en dirigenten).

De Examens
De examens bestaan uit twee onderdelen: theorie en praktijk. De
theorie kan digitaal worden geoefend. Daarnaast zal de docent
zorgen voor een proefexamen. Op de examendag wordt het
theorie-examen klassikaal afgenomen, net zoals bij een toets op
school. Op een andere dag is het praktijkexamen. Je speelt dan een
aantal stukken, samen met je docent of alleen, dit wordt
beoordeeld door een examinator. Je krijgt hier cijfers voor en
natuurlijk ook een echt diploma.
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Het opleidingsprogramma
Zoals hiervoor al werd genoemd bestaat de vereniging uit verschillende onderdelen.
Net als een ‘gewone’ opleiding kun je bij een muziekvereniging ook diploma’s
behalen. Hoe langer je les hebt, hoe meer diploma’s je kunt halen. Uiteindelijk kun je
dan bij het A-orkest of de slagwerkgroep komen spelen. Hieronder staat een
schematisch overzicht van de muziekopleiding.
Start opleiding - Na ongeveer een half jaar door stromen
A-examen
naar C-orkest
(individuele
lessen)
Vervolg
opleiding
A-examen

- Na behalen A-examen (ca. 2 jaar) doorstroom naar
B-orkest of slagwerkgroep

Opleiding
B-examen

- Na behalen B-examen (ca. 4/5 jaar)
doorstroom naar A-orkest

Opleiding
C-examen

- C-examen mogelijk
na ongeveer 7 jaar

Vervolg
opleiding
C-examen,
eventueel
D-examen

Lidmaatschap van een vereniging
Excelsior is meer dan alleen de orkesten. Naast deze orkesten hebben we ook nog
een blaaskapel en een koperensemble. We zijn een actieve vereniging met
regelmatig leuke activiteiten, zoals concerten, de lampionnenoptocht,
voorspeelavonden en deelname aan festivals. Het A-orkest doet eens in de paar
jaar mee aan wedstrijden. Maar er is nog meer! Denk bijvoorbeeld aan de
jaarlijkse (hele gezellige) barbecue, maar ook aan de koekactie. Als vereniging
hebben we kosten: de accommodatie, onderhoud van instrumenten, de
salarissen van onze geschoolde docenten/dirigenten, bladmuziek en noem het
maar op. Er zijn daarom gedurende het jaar verschillende activiteiten om dit te
kunnen betalen en om te blijven bestaan. Als lid van de vereniging doe je mee aan
deze activiteiten; we doen alles samen!
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Donateurs
Onze donateurs steunen de vereniging en schenken ons eens per jaar een door
hen zelf vastgesteld bedrag. Uiteraard worden onze donateurs van harte
uitgenodigd bij onze optredens. Wil je onze vereniging steunen door
donateur te worden? Ga dan naar www.excelsior-westenholte.nl/worddonateur/

Praktische zaken

- Het instrument krijg je in bruikleen van de vereniging.
- De contributie bedraagt €20,- per maand.
- Het lesgeld bedraagt €40,- per maand.
- De lessen en het C-orkest worden gegeven in basisschool de Morgenster.
- Het B- en A-orkest en de Slagwerkgroep repeteren in het Anker.
- Kijk voor de repetitietijden op www.excelsior-westenholte.nl.

Bij wie moet je zijn met vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op via het contactformulier op de website of
door een mail te sturen naar info@excelsior-westenholte.nl.
Ben je al lid van Excelsior en weet je niet bij wie je moet zijn? Bij het
ledengedeelte op de website kun je precies zien bij wie je moet zijn,
bijvoorbeeld voor het repareren van je instrument of met vragen over de
lessen.

Aanmelden
Wil je direct lid worden van de vereniging? Meld je dan aan op www.excelsiorwestenholte.nl/lid-worden/
Je kunt hier ook aangeven dat je eerst een gratis proefles wil volgen.

Tenslotte..
Wij kunnen natuurlijk van alles vertellen over Excelsior, maar het leukste is om
gewoon een keer een proefles te volgen of naar ons te komen luisteren!

