Veerle:

“Muziek maken is keigezellig!”
“Ik wist niet welk instrument ik moest
kiezen. Daarom heb ik eerst twee jaar
blokfluit gespeeld. Ik mocht ook
meedoen aan het voorspelen. Nu speel
ik dwarsfluit en dat is superleuk. We
krijgen met z’n tweeën les op de
muziekschool. Dat is keigezellig!”

Oefenen en optreden
Bij de harmonie oefen je elke week samen
met anderen in het orkest. Op deze
repetities moet je niet alleen je eigen
noten goed spelen, je oefent ook hoe je
samen met anderen muziek maakt. Want
samen spelen moet je ook leren. Dat is
trouwens heel erg leuk om te doen! De
harmonie organiseert allerlei optredens,
zoals voorspeel-dagen en concerten. En we
doen mee met allerlei activiteiten, zoals de
Sinterklaasintocht en optredens in
pretparken.

Handig om te weten
De harmonie heeft een eigen muziekschool
MOC. Als lid van de harmonie krijg je
korting op het lesgeld van deze
muziekschool.
Beginnende muzikanten kunnen via de
harmonie blokfluitles volgen op de
muziekschool. Je treedt ook bij de
harmonie op, bijvoorbeeld op voorspeelochtenden. De harmonie repeteert op
woensdag in ‘t Tejaterke aan de Max de
Bossustraat 1.
Het
Beginnersorkest
repeteert
op
woensdagavond van 18.00 tot 18.45 uur.
Het
Klein
Orkest
repeteert
op
woensdagavond van 18.45 tot 19.45 uur.
Het
Groot
Orkest
repeteert
op
woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur. Er
is ook een slagwerkgroep opleiding. Bij de
harmonie kun je een instrument lenen.
Daarvoor betaal je 100 euro borg.
Onderhoud en verzekering van een
instrument worden door de harmonie
geregeld en betaald. De harmonie houdt
dezelfde zomervakantie aan als het
basisonderwijs.

Meer weten?
Wil je meer weten over de harmonie of je
aanmelden om op onze repetitie te komen
kijken? Mail naar:
• MOC@caeciliabest.nl of
• secretaris@caeciliabest.nl

Meer weten? Kijk op www.caeciliabest.nl

Speel mee!
met

Harmonie St. Caecilia

Leuke hobby

Leren of spelen?

Vind je het leuk om muziek te maken? Of
houd je erg van muziek? Dan is de harmonie
vast iets voor jou! We spelen allerlei
stijlen: pop, klassiek en filmmuziek. Speel
je nog geen instrument? Dan kun je dat via
de harmonie leren. Je kunt dan al snel
meedoen in ons orkest. Heb je wel zin in
een leuke hobby? Kom dan bij harmonie St.
Caecilia!

Bij de harmonie doe je dat allebei. Je kunt
ook via de harmonie les nemen op de
muziekschool. Je doet al snel mee in een
orkest. Dat is leuk omdat je met anderen
speelt die ongeveer net zo goed zijn als jij.
Je begint in het beginnersorkest (BO). In
dit orkest leer je vooral goed naar elkaar
te luisteren en samen te spelen. Daarna ga
je naar het Klein Orkest van de harmonie.
En als je nóg meer kunt op je instrument
speel je mee met het Groot Orkest. In
welk orkest je ook zit: het is er altijd
hartstikke gezellig!

Marleen:

“Heel veel jeugdleden”
“Ik speel al best lang bij de harmonie.
Ik vind het nooit saai worden. Het is een
leuke, heel gezellige club. Ik dacht dat
een harmonie iets voor oude mensen
was, maar er zijn heel veel jeugdleden!
In het Klein Orkest zitten zelfs bijna
alleen maar kinderen, van jong tot oud.”

Korting

Nynke:

“Altijd gezellig!”
“Ik ben begonnen bij de harmonie toen
ik 7 jaar was. Een tijdje daarna mocht
ik in het Beginners Orkest! Nu speel ik
al 6 jaar bij de harmonie en het is nog

Als je lid bent van de harmonie, krijg je
korting op de lessen van de muziekschool
MOC. Je volgt daar een opleiding. Die heet
HAFA (harmonie en fanfare). Je kunt
daarmee ook muziek-diploma’s halen. Voor
ieder behaald diploma krijg je van de
harmonie ook nog eens een leuke beloning!

Instrument lenen
Instrumenten zijn meestal heel duur.
Daarom kun je er eentje lenen van de
harmonie. Dat is nog eens handig!

steeds superleuk! Het is altijd gezellig
en iedereen helpt elkaar! We spelen
veel verschillende soorten muziek. Het
is ook erg leuk dat er verschillende
niveaus door elkaar zitten.”

Meer weten? Kijk op www.caeciliabest.nl

Neem eens een kijkje
Wil je eerst zelf zien en horen hoe leuk
het is bij onze harmonie? Meld je dan aan
om een keer op onze repetitie te kijken.
Kijk daarvoor op de achterkant van deze
folder. Bespeel je al een instrument?
Neem het mee. Dan kun je gezellig
meedoen!

