
Informatieboekje
Alle informatie over muziekvereniging Excelsior 
Westenholte speciaal voor jou!           
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Welkom bij dit informatieboekje. 
Dit boekje is gemaakt om jou alle 

informatie te geven over onze vereniging. 
Van alle instrumenten binnen de vereniging 
naar wat je te wachten staat als je lid wordt 

bij ons! 
Veel plezier met lezen en hopelijk tot gauw!

4

5

6

7

7

   Fanfare en instrumenten

   De vereniging

   Opleidingstraject

   Wat hebben we nog meer?

   Verenigingsactiviteiten

   Praktische informatie8



De fanfare De vereniging

_
4

_
5

De vereniging bestaat uit verschillende onderdelen. 

Lessen
Wanneer je een instrument leert spelen bij de vereniging krijg je 
eerst muzieklessen. Iedere week krijg je een half uur les van een 
conservatorium geschoolde docent. Hij of zij leert jou alles over je 
instrument en hoe je moet spelen. 

Slagwerkgroep 
De slagwerkgroep is speciaal voor de slagwerkers van de 
vereniging. Iedere week komen de slagwerkers samen om 
te repeteren. Dit doen zij onder leiding van een dirigent. De 
slagwerkgroep is te horen tijdens verschillende optredens van de 
vereniging maar ook doen ze zelf mee aan festivals en concoursen. 

B-orkest 
Het B-orkest is speciaal voor de leerlingen die al even les hebben. 
In het B-orkest leer je samen spelen in een orkest. Onder leiding 
van een dirigent leer je hoe je samen muziek maakt. Ondanks dat 
je natuurlijk heel veel leert is het ook nog eens super leuk om met 
leeftijdsgenootjes samen te spelen. Er worden leuke activiteiten 
en kampen georganiseerd. Naast muziek maken doen we ook nog 
andere gezellige dingen met z’n allen. 

A-orkest  
Wanneer je het B-diploma (je leest zometeen meer over de 
diploma’s) hebt gehaald kan je doorstromen naar het A-orkest. 
Het A-orkest is het grote orkest van de vereniging. Het orkest 
treedt verschillende keren per jaar op en bestaat uit ongeveer 
50 muzikanten. Het orkest komt uit op de 1e divisie binnen de 
blaasmuziek. Wanneer je bij het A-orkest speelt mag je ook nog 
steeds bij het B-orkest blijven spelen. 

Muziekvereniging Excelsior Westenholte is een fanfare. 
Misschien ken je ons wel van de optochten door Westenholte 
ieder jaar op 11 november? Of tijdens de sinterklaasintocht? 
Maar misschien ken je ons ook van onze bezoeken aan school 
(de Morgenster) wanneer wij het klassenorkest begeleiden. 
Naast op straat spelen doen wij nog veel meer optredens! Zo 
spelen we regelmatig in een mooie theaterzaal of op een toffe 
andere locatie. 
In een fanfare zitten verschillende instrumenten: 
• Bugels 
• Trompetten
• Hoorns 
• Trombones 
• Saxofoons 
• Euphoniums
• Bassen
• Slagwerk 
Alle instrumenten samen vormen een fanfareorkest. 
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In Nederland kun je in de blaasmuziekwereld (zo noemen we de 
wereld rondom blaasorkesten) diploma’s halen. Deze diploma’s 
geven een goede inschatting van het niveau dat iemand heeft. 
Ook bij Excelsior maken we gebruik van deze diploma’s. Je kan 
je A, B, C of D diploma halen. Je begint bij je A-diploma en je kan 
door tot je D-diploma. 
Onze docenten zorgen ervoor dat jij zo optimaal mogelijk 
voorbereid bent voor je examen. De docent zal altijd in overleg 
gaan over wanneer jij een examen zal doen. De examens worden 
afgelegd door examinatoren van de KNMO.
Hieronder vind je een visuele weergave van het opleidingstraject 
binnen de vereniging. 

Start 
opleiding 

A-diploma
(B-orkest) 

B-diploma
(A-orkest)

C-, en 
D-diploma

Na ongeveer 1 
of 2 jaar les kan 
je het A-diploma 
halen

Wanneer je 
het A-diploma 
hebt gehaald 
mag je naar 
het B-orkest!

Na het behalen van je 
B-diploma mag je naar 
het A-orkest of 
de slagwerkgroep

Wanneer je in het 
A-orkest zit of in 
de slagwerkgroep 
zit mag je je C-, 
en D-diploma 
halen.

Naast de slagwerkgroep, het B-,en A-orkest hebben we nog 
meer! 
Het koperensamble en de blaaskapel verzorgen kleinere 
optredens voor de vereniging. Wanneer niet het hele orkest 
aanwezig hoeft te zijn staan het koperensamble en de blaaskapel 
voor ons klaar. Deze muzikanten komen uit het A-orkest.

Verenigingsactiviteiten

De vereniging heeft verschillende kosten. Zoals het onderhoud 
van de instrumenten, de zaalhuur, het salaris van de dirigenten 
en docenten en kosten van concerten. Om deze kosten te betalen 
zijn er verschillende inkomsten. Ten eerst de contributie, deze 
betaalt ieder lid per maand. Daarnaast hebben wij ook dona-
teurs. Deze donateurs geven ieder jaar een vast bedrag aan de 
vereniging, maar alleen van deze inkomsten redt de vereniging 
het niet. Daarom zijn er verschillende activiteiten die door de 
hele vereniging worden uitgevoerd. Dit zijn bijvoorbeeld de koe-
kacties die wij twee keer per jaar in Westenholte en ‘s Heeren-
broek lopen. Ook is er iedere maand een repaircafé. Zonder deze 
activeiten kan de vereniging niet bestaan. Het is daarom ook be-
langrijk dat wij met z’n allen ons best doen om zo veel mogelijk 
geld op te halen met deze acties. Er wordt daarom ook verwacht 
dat wanneer je lid bent van Excelsior je helpt bij deze activteiten. 
Zoals iedereen wel kent: vele handen maken licht werk. 
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Contributie

De contributie bedraagt €21,- maand.
Lesgeld bedraagt €47,- per maand.

Repetities

Lessen: de lessen worden gegeven in basisschool ‘De 
Morgenster’. Neem contact met ons op voor dagen en tijden. 
Slagwerkgroep: dinsdag 19:30-20:30 uur in het Anker 
B-orkest: donderdag 18:15-19:15 uur in het Anker. 
A-orkest: donderdag 19:30-22:00 uur in het Anker.

Instrument

Iedereen die bij ons lid wordt krijgt een instrument van de 
vereniging. Onderhoud wordt ook door ons geregeld.

Vragen?

Heb je nog vragen? Die beantwoorden wij graag! 
Heb je een algemene vraag? Vul het contactformulier in op de 
website of stuur een mail naar: info@excelsior-westenholte.nl
Heb je een vraag over de lessen, het B-orkest of wil je een 
proefles aanvragen? Mail dan naar:
jeugd@excelsior-westenholte.nl

Lid worden?

Wil je direct lid worden? Leuk! Meld je dan nu aan via www.
excelsior-westenholte.nl/lid-worden/

Ten slotte
Wij kunnen nog veel meer vertellen maar misschien is het wel 
net zo leuk om gewoon een keer te komen kijken en luisteren. 
Tot snel!


