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Ben jij al besmet met het muziekvirus?

Ben jij al besmet met het muziekvirus?
Gelukkig is het muziekvirus een prima ‘ziekte’ om te krijgen. Het kan je veel
plezier brengen en een hobby waar je nog heel veel jaren mee vooruit kunt!
Lees dit boekje maar eens…

Voorwoord

En???

Voor je ligt het informatieboekje van Muziekvereniging St. Lambertus uit
Gemonde. In dit boekje vind je allerlei informatie, we vertellen het een en
ander over de vereniging maar laten ook zien welke instrumenten er bespeeld worden en we willen vertellen dat we jou daar heel graag bij willen
hebben!

Is het al een beetje gaan kriebelen? Heeft het muziekvirus je al te pakken
gekregen? Wij hopen dat dit boekje je heeft geholpen om de keuze te maken
om lid te worden van onze muziekvereniging.

Als je vragen hebt over de Muziekvereniging, kun je natuurlijk altijd terecht
bij één van de leden van onze club. We vinden het prima als je nog meer wilt
weten dus laat het gerust even horen.
We hopen dat we binnenkort samen met jou muziek mogen maken, dus we
zijn heel benieuwd of het muziekvirus jou ook te pakken krijgt…
We hopen van wel!
Het Leerlingen Comité,
Dorien Kokx
Jo op ’t Hoog
Arnold van de Griendt
Marissa van de Loo

We zoeken niet alleen startende muzikanten, maar ook als je nu al muziek
maakt of dit in het verleden wel eens gedaan hebt, zijn wij op zoek naar jou!!
Muziek maken is geweldig leuk, voor jong en oud!
Als je muzikant bij onze vereniging bent, kun je jezelf vergelijken met iemand
die aan een teamsport doet. Het is belangrijk om ‘altijd’ aanwezig te zijn, je
hebt elkaar nodig om er een mooi geheel van te maken. Alleen hiermee kom
je er echter niet, er zal ook thuis geoefend moeten worden om je muziekpartij
goed te kunnen spelen!
Mocht je meer willen weten over de opleiding, kosten van het lidmaatschap
of de vereniging in het algemeen, dan kun je altijd even contact opnemen
met een van de leden van Muziekvereniging St. Lambertus of met
onderstaande personen:
(voor blazen)
Dorien Kokx

Telefoon: 073-5517673

(voor drummen)
Jo op ’t Hoog

Telefoon: 073-5515298

Tot gauw!

Instrumenten

Trommen of Blazen?

Bugel
In het fanfareorkest zijn de bugels de belangrijkste melodieinstrumenten, zeg maar de zingende stem. Daarom zijn er, in
verhouding tot de andere muziekinstrumenten, een heleboel van
nodig! De bugel heeft wel iets weg van een trompet, er zijn echter grote
verschillen.

De Gemondse Muziekvereniging bestaat uit 5 geledingen, te weten:
Leerorkest (het opleidingsorkest voor jong & oud)
Jeugdslagwerkgroep
Fanfare
Tamboerkorps
Gimmese Kapel

Trompet - Je hebt veel pret met een trompet!
De trompet is één van de hoogst klinkende koperen blaasinstrumenten
met een heldere toon. Om geluid uit een trompet te krijgen, is het niet
genoeg om krachteloos door de buis te blazen, je moet de lucht juist
met enige kracht door de buis persen met behulp van lipspanning. Het
geluid van de trompet wordt dan geproduceerd door het trillen van de
lippen tegen het mondstuk.

Voordat je aan de opleiding begint heb je misschien al een idee welk
instrument je wilt gaan bespelen. In overleg met jou wordt gekeken welke
instrumenten er beschikbaar zijn en welke jij wilt gaan bespelen. In principe
zijn er twee mogelijkheden, waarover je verderop in dit boekje in vogelvlucht
de bijzonderheden over de verschillende instrumenten kunt lezen:

Hoorn
Tegenwoordig kennen we de hoorn als blaasinstrument, maar vroeger
werd er bij de jacht gebruikgemaakt van dit instrument, voor het geven
van signalen. De hoorn is een koperen blaasinstrument waarvan de buis
is opgerold in de vorm van een cirkel. De totale buis van de hoorn is
ongeveer 4 meter lang met aan het einde een uitloop, beker genoemd.
Saxofoon
De saxofoon is het meest afwijkende instrument in de fanfare. Hoewel
het gemaakt is van metaal, maar behoord tot de familie ‘houten
instrumenten. Door het indrukken of loslaten van deze kleppen kun je
verschillende tonen maken. Er zijn verschillende saxofoons, namelijk
(van klein naar naar groot): sopraan-, alt-, tenor- en baritonsaxofoon.
Slagwerk
Ritme, daar draait het om in ‘t leven. Zonder ritme kan de wereld niet
bestaan. En zonder slagwerkers zou het maar een saaie boel worden.
Op de slaginstrumenten speel je met stokken of met je handen. Er zijn
slaginstrumenten waarop je een melodie kunt spelen, bijvoorbeeld de
xylofoon. Op andere slaginstrumenten kan dat niet, bijvoorbeeld de
drumsof de grote trom. Maar ze zijn wel heel belangrijk. Als zij het niet
goed doen, gaat het in het hele orkest verkeerd.

Slagwerk
Ongestemd zijn dit bijvoorbeeld de Kleine en Grote Trom. Gestemd zijn dit
onder andere de Xylofoon en het Klokkenspel.
Ook is het bij de drumband mogelijk om de kunsten op het drumstel onder de
knie te krijgen.

Blaasinstrument
Bij het Leerorkest leer je een blaasinstrument bespelen. Te denken valt aan
een bugel, trompet, bariton, hoorn, trombone of saxofoon.

Lidmaatschap

Blaasopleiding

Iedere muzikant wordt lid van onze vereniging voordat hij/zij aan de
opleiding begint. Dit betekent aan de ene kant dat je meteen vanaf het
begin contributie gaat betalen, maar aan de andere kant ook dat je aan alle
activiteiten van Muziekvereniging St. Lambertus mag deelnemen. Als je
muziekles volgt op de muziekschool krijg je 50% korting op je contributie.

Tijdens deze opleiding word je voorbereid om eerst het A-diploma en
vervolgens het B-diploma te behalen. De Muziekvereniging organiseert de
muziekles via de muziekschool, MIK. Tijdens de opleiding wordt gekeken of
je voldoende gevorderd bent om te kunnen doorstromen naar het Leerorkest.
Je hebt dan individueel muziekles en daarnaast repeteer je één keer per week
met het Leerorkest.

Opleiding
Tijdens de opleiding leer je het door jou uitgekozen instrument te bespelen.
Het instrument en een muziekstandaard leen je van de vereniging.
Lesmateriaal dien je zelf aan te schaffen.

Slagwerkopleiding
De drumband hanteert verschillende instrumenten, zodat tijdens een concert
zomaar 15 verschillende instrumenten op het podium komen te staan. De
drumband bestaat uit verschillende groepen op verschillende niveaus. Het
uiteindelijke doel van elke drummer is het Tamboerkorps.
Tijdens deze opleiding word je voorbereid om eerst het A-diploma en
vervolgens het B-diploma te behalen. Tijdens de opleiding wordt gekeken
of je voldoende gevorderd bent om te kunnen doorstromen naar de
jeugdslagwerkgroep. Je hebt dan individueel les en daarnaast repeteer je
één keer per week met de Slagwerkgroep.

Jeugdslagwerkgroep
De jeugdslagwerkgroep is een groep van enthousiaste drummers die samen
onder leiding van een instructeur slagwerkmuziek maken. Samen met
andere startende muzikanten ga je aan de slag om van losse drumpartijen
gezamenlijk een mooi muziekstuk te maken.
Uiteindelijk stroom je in bij het Tamboerkorps en sla je mee op een wat
hoger niveau.

Leerorkest
In het Leerorkest ga je samen met anderen muziek maken, instuderen
en uitvoeren. Dit orkest bestaat uit een combinatie van muzikanten met
blaasinstrumenten én slagwerkers. Bij dit orkest leer je, onder leiding van een
dirigent, om samen met andere muzikanten leuke muziek te maken.
Uiteindelijk stroom je in bij het fanfareorkest en maak je muziek op een wat
hoger niveau.

Repetities
Elke donderdagavond van 19.15 – 20.00 uur, repeteert de jeugdslagwerkgroep bij Zaal Kloosterzicht. Hierna repeteert het Tamboerkorps.
Op maandagavond zijn de muzikanten van het Leerorkest in Zaal De Schuif
te vinden. Zij repeteren hier van 18.30 – 19.30 uur. Hierna repeteert het groot
orkest.
Als je het leuk vindt om een keer te komen kijken, ben je van harte welkom!

