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VOORSTELLING ORKESTEN

HET MINIEMENORKEST HET JEUGDORKEST

CONCERTEN

Om onze jongste muzikanten een vliegende

start te geven, hebben we het

miniemenorkest.

In dit orkest ligt het accent op samenspel en

het ontdekken van verschillende ritmes,

noten en klanken. De muziekkeuze in dit

orkest zijn vaak iets bekendere stukken of

stukken met een eenvoudige melodie zodat

ze snel kunnen ontdekken hoe leuk het is om

samen muziek te maken. 

Vanaf dat muzikanten 1 jaar muziek spelen,

zijn ze welkom in onze harmonie. Het orkest

telt meestal tussen de 10 en 15 muzikanten en

repeteert elke vrijdag van 17u30 tot 18u15. 

Vanaf 3.1 mogen muzikanten doorstromen

naar ons jeugdorkest, dat meestal tussen

de 20 en 25 muzikanten telt.

Met het jeugdorkest ligt de focus al meer

op echte concertstukken. Dit orkest is

immers de laatste stap voordat de

muzikanten zich aansluiten bij het grote

harmonieorkest. De muziekkeuze is een

leuke afwisseling tussen lichtere stukken

en al iets uitdagendere harmoniewerken,

waarbij de focus ligt op  de verdere

verdieping in samenspel en het ontdekken

van de verschillende stijlen .

Het jeugdorkest repeteert elke vrijdag van
18u30 tot 20u. 

Voor beide orkesten vinden we het heel belangrijk dat ze voldoende kansen hebben om

podiumervaring op te doen. Daarom organiseren we doorheen het jaar verschillende

toonmomenten.

Zo spelen beide orkesten elk jaar een heus programma op ons jaarconcert in november,

organiseert het jeugdbestuur elk jaar een leuk themaconcert voor de 2 orkesten en zetten

we ook actief in op samenwerkingen met andere harmonieorkesten. 



Wekelijkse leiding op de repetities vrijdag.

De aanwezigheid van de dirigent is enorm

belangrijk om een goede band te

verkrijgen met de muzikanten. 

Repetities

Repertoire bepalen + doorgeven aan

secretaris voor partijen en kopies

Heldere communicatie met de

muzikanten en ouders 

Voorbereiding repetities:

Voorbereiding

De voorbereiding en planning voor beide

orkesten voor concerten en andere

activiteiten bespreken met het

jeugdbestuur en bestuur van Concordia

De laatste week van augustus organiseert

het jeugdbestuur een 5-daagse met de

muzikanten van beide orkesten.

Aanwezigheid op deze play-in indien

mogelijk gewenst. 

Activiteiten

Evaluatie van de muzikanten 'alternatieve

leercontext' van de muziekacademie.

Deze evaluaties moeten steeds tijdig

opgevolgd en ingevuld worden door de

dirigent. 

Evaluatie

03

V A C A T U R E

TAKEN
DIRIGENT



04

V A C A T U R E

PROFIEL

Enthousiaste dirigent die onze
jongste muzikanten kan laten
groeien en zijn/haar enthousiasme
overdraagt in hun muzikaliteit .

ENTHOUSIAST

Muzikaal-pedagogische
achtergrond is gewenst om de
kwaliteit van de orkesten te
bewaken en versterken. 

VAKKENNIS

Sterk communicatief naar
muzikanten, ouders, bestuur en
partners Concordia (bv.
Muziekacademie Wuustwezel). 

COMMUNICATIE


