
groepsfoto Kids Kick-off 2015
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Harmoniezaal De Ware Vrienden - Dorpsstraat 78 - 3550 Heusden-Zolder

info en inschrijven: anne.moermans@telenet.be

www.dewarevriendenzolder.be Harmonie De Ware Vrienden Zolder

09u00: kids kick-off voor (nieuwe en bestaande) muzikanten
   met muziek en spelletjes
13u30: mini-concert voor vrienden en familie
14u30: start wandelzoektocht 
17u00: barbecue voor het het hele gezin

Speel je minstens 1 jaar een muziekinstrument,
(blaasinstrument of slagwerk) en wil je graag meespelen

in een groep met jonge muzikanten?

Kom dan op zaterdag 3 september 2016 naar onze

KIDS KICK-OFF
Een dag vol muziek en spel 

met als afsluiter een mini-concertje voor familie.



03/09/16: Kids Kick-off met wandelzoektocht en BBQ voor iedereen!!

Beste Ware Vrienden en toekomstige Ware Vrienden,

Ook dit jaar pakt harmonie De Ware Vrienden opnieuw uit met de Kids Kick-off. We 
starten vanaf 9.00u. Als je van muziek houdt en je speelt al minstens een jaar een 
blaasinstrument of je bent een drummer, dan moet je zeker komen. Onder leiding van 
een (te) gekke dirigent leren we enkele leuke nummers spelen. (Natuurlijk zijn ook de 
muzikanten van de harmonie welkom om de ‘Kids’ te ondersteunen.)

Om 13u30 spelen de ‘kids’ al een heus Kids Kick-off concert voor de ouders en andere 
sympathisanten, waarna de wandelzoektocht van start gaat. De deelname is vrijblijvend 
en kost €1. Vanaf 17u gaan we samen met de hele harmonie aan tafel voor een 
heerlijke barbecue.

Als je wil deelnemen aan de barbecue, vul dan als de bliksem onderstaand inschrijvings-
strookje in en geef dit, ten laatste op 29 augustus, aan Anne of Kristiaan. Inschrijven via 
email kan ook op anne.moermans@telenet.be.

Muzikale groeten,
De jeugd van Harmonie De Ware Vrienden Zolder

BBQ (groenten+brood) .................   x   5,00 €   = € ................. 

BBQ (groenten+brood) -12j .................   x   3,00 €   = € ................. 

1/2 Kipfilet .................   x   2,50 €   = € ................. 

Kipsaté .................   x   2,30 €   = € ................. 

Gemarineerde kotelet .................   x   2,10 €   = € ................. 

Chipolata .................   x   2,00 €   = € ................. 

Witte worst .................   x   1,70 €   = € ................. 

Spek (2 stuks) .................   x   1,60 €   = € ................. 

Totaal € ................. 

Inschrijvingsstrookje barbecue

Naam: ......................................................................



groepsfoto Kids Kick-off 2015

Wie zijn de Juniors?
   De Juniors is een groep die is opgestart om beginnende muzikanten voor  
   te bereiden op het harmonieorkest. Op dit moment bestaat de groep uit  
   een 20-tal spelende jongeren en een aantal versterkende ervaren muzi 
   kanten, om de startende muzikanten te ondersteunen. Je speelt dus zeker  
   niet alleen, maar je wordt geholpen door andere muzikanten.

Wat leren we daar?
   In deze groep leren de kinderen/jongeren allerlei nieuwe elementen van de  
   muziek. Het samenwerken met een dirigent, leren samenspelen, verschil 
   lende muziekgenres leren spelen en vooral veel plezier maken is in deze  
   groep de boodschap! 

Wanneer?
   De juniors van Harmonie “de Ware Vrienden” repeteren elke zondag 
   van 10u30 tot 11u30

 
Waar? 
   In zaal “De Ware Vrienden” Dorpsstraat 78 in Zolder

Dirigent?
   Het orkest wordt geleid door Kristiaan Mesens. Deze speelt zelf al jaren  
   mee in het harmonieorkest en neemt de taak van dirigent op zich.

Concerten en optredens? 
   Ieder jaar hebben we een aantal terugkerende concerten (vb lenteconcert,  
   herfstconcert, misvieringen) en activiteiten zoals de eetdag, familiedag of  
   het repetitieweekend.

Instrument?
   Wie een eigen instrument heeft, kan hierop spelen. Bij herstelling is er dan  
   tussenkomst van de harmonie. Wie nog geen eigen instrument heeft kan 
   er via de harmonie eentje huren voor 50 euro per jaar. Na vier jaar ver- 
   wachten we dan wel dat je meespeelt in de harmonie. Per jaar dat je   
   meespeelt krijg je vervolgens 50 euro terug wat betekent dat je je huur 
   geld na vier jaar terugverdiend hebt. Als je na vier jaar beslist om niet in  
   de harmonie mee te spelen vragen we je het instrument weer in te leveren.

De eerste weetjes
voor nieuwe junior-muzikanten



De eerste weetjes
voor nieuwe junior-muzikanten

Wanneer mag je meedoen met onze Juniors?
   Als je 1 jaar notenleer hebt gevolgd en vervolgens 1 jaar een blaasinstru 
   ment of slagwerk bespeelt, zullen we je met open armen ontvangen. Via  
   leuke muziek, minimum één concert per jaar en nog een hoop andere fijne  
   activiteiten zal je je zeker niet vervelen! 

Uniform? 
   Als er een optreden is treden we op in uniform. Iedereen draagt dan een  
   jeansbroek en een wit shirt. Het kan zijn dat er andere afspraken gemaakt  
   worden, per concert, bv. in het thema.

Verwittigen? 
   Als je een keertje niet kunt komen repeteren, willen we dat wel graag van  
   te voren weten zodat de dirigent hier rekening mee kan houden. Je kan  
   hiervoor bellen of sms’en naar Kristiaan Mesens 0494/243321

En verder? 
   Als junior ben je lid van de harmonie en kan je de zaal tegen een voordelig  
   tarief huren (vb voor communiefeesten, babyborrels of andere gelegenheden).


