Speel je minstens 1 jaar een muziekinstrument?
Wil je graag eens meespelen met andere muzikanten?
Kom dan op zaterdag 28 augustus 2021 naar onze

KIDS KICK-OFF
een startdag voor nieuwe en jonge muzikanten

Voormiddag maken we samen muziek en oefenen we enkele muziekstukken met de hele groep. Tussendoor is er tijd voor ontspanning
en spel. Rond de middag laten we horen wat we kunnen. Onze
familie en vrienden komen naar ons mini-concertje. Namiddag
zal de hele familie kunnen genieten van corona-proof activiteiten.

info en inschrijven: miet.vandeberg@telenet.be
www.dewarevriendenzolder.be

Harmonie De Ware Vrienden Zolder

Harmoniezaal De Ware Vrienden - Dorpsstraat 78 - 3550 Heusden-Zolder

V.U.: K.H. De Ware Vrienden Zolder vzw, dorpsstr. 78, 3550 H-Z • Niet op de openbare weg gooien.

groepsfoto Juniors Invite 2018

De eerste weetjes
voor nieuwe junior-muzikanten
Wie zijn de Juniors?
De Juniors zijn beginnende muzikanten die zich voorbereiden op het harmonieorkest. De groep bestaat uit een 25-tal spelende jongeren, versterkt met enkele
ervaren muzikanten. Je speelt dus zeker niet alleen.
Wat leer je daar?
In deze groep leer je allerlei nieuwe elementen van de muziek: het samenwerken met een dirigent, samen spelen, verschillende muziekgenres ontdekken,...
maar vooral veel plezier maken.
Wanneer?
De Juniors repeteren elke zondag van 10u00 tot 11u30.
Waar?
In zaal “De Ware Vrienden” Dorpsstraat 78 in Zolder.
Dirigent?
Kristof Smullenberghs
Concerten en optredens?
Ieder jaar hebben we een aantal terugkerende concerten (lenteconcert, herfstconcert, concertje met Kerstmis) en activiteiten zoals de eetdag, familiedag of
het repetitieweekend.
Wanneer mag je meedoen met onze Juniors?
Als je één jaar een blaasinstrument of slagwerk speelt, zullen we je met open
armen ontvangen.
Instrument?
Wie een eigen instrument heeft, kan hierop spelen. Bij onderhoud of herstelling
is er dan tussenkomst van de harmonie.
Wie nog geen eigen instrument heeft kan er via de harmonie eentje gratis huren,
als je meespeelt bij de juniors. Wanneer je pas begint kan je een instrument
huren bij de harmonie voor 50€ per jaar. Als je aansluit bij de harmonie krijg je
dit bedrag (jaarlijks) terugbetaald.
Meer info?
miet.vandeberg@telenet.be of 0497 62 41 80

