Muziekvereniging
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Welkom bij de Olster Harmonie
Wij zijn een levendige en veelzijdige muziekvereniging met
een grote betrokkenheid van de leden. Bij de Olster Harmonie heerst een gemoedelijke sfeer. De repetities zijn
gezellig en ontspannen en nieuwe muzikanten worden
gastvrij ontvangen.
Veel mensen kennen ons van de Harmoniedag: een gezellige muzikale middag in park De Olsterhof. Maar ook van
de leuke en gevarieerde concerten die voor iedereen toegankelijk zijn en van de optredens van De Holstobloazers.
Ook de muziekworkshops worden erg gewaardeerd. Veel
mensen weten bovendien dat de oudpapierinzameling in
Olst al jaren door ons wordt gedaan.
In deze folder staat informatie over onze orkesten/groepen en activiteiten. Bovendien kun je lezen wat je als lid
van ons mag verwachten en wat wij van de leden verwachten.

Harmonieorkest (A-orkest)
De Olster Harmonie organiseert elk jaar een aantal optredens, waar vaak andere verenigingen bij worden betrokken, zoals andere muziekverenigingen of dansgroepen.
Om een goed optreden te kunnen verzorgen repeteert
het Harmonieorkest wekelijks. De repetitieavonden zijn
een mooie mix van serieus repeteren en ontspannen bezig zijn, waar jong en oud plezier aan beleven. In de pauze
en na afloop is er tijd om gezellig bij te praten in de Brasserie van het Holstohus. Het Harmonieorkest bestaat momenteel uit zo’n 35 muzikanten, variërend in de leeftijd
van 10 tot 75 jaar.

Slagwerkgroep
Sinds 1956 kent de Olster Harmonie een Slagwerkgroep.
Tegenwoordig bestaat de Slagwerkgroep uit 4 personen,
leeftijd variërend van 20 tot 49 jaar. De Slagwerkgroep
speelt vlotte en populaire slagwerkstukken. Naast de
trommel en de bass (grote trom) wordt veelvuldig gebruik gemaakt van andere percussie-instrumenten,
zoals bongo’s, pauken, temple-blocks, een quint-trom,
bekkens, enz. Uiteraard ontbreekt ook het drumstel
niet. Af toe begeleid door een synthesizer of melodisch
slagwerk voor een extra klankkleur. Er zijn momenteel
5 leerlingen in opleiding. Zij spelen samen in de Juniorslagwerkgroep.
Leerlingenorkesten (B- en C-orkest)
Als een leerling het instrument redelijk onder controle
heeft mag hij/zij spelen in het C-orkest, waar de nadruk
ligt op het samenspelen in een groep. Na enige tijd ga
je over naar het B-orkest. Meestal weet je dan al wat
van voortekens, maatsoorten, dynamiek en herhalingstekens. In de Leerlingenorkesten word je voorbereid op
het meespelen in het Harmonieorkest.

Holstobloazers
De Holstobloazers is de blaaskapel die sinds 2007 de
straatoptredens verzorgt voor de Olster Harmonie. Je
ziet ze o.a. op straat bij de avond-4-daagse, palmpasenoptocht, de intocht van Sinterklaas. Daarnaast treden zij
op voor winkeliers, op braderiën, carnaval, bij speciale
voetbalwedstrijden, straatfeesten, etc. De opbrengsten
van de optredens komen volledig ten goede aan de Olster Harmonie.

Alle leden krijgen een muziekinstrument van ons ter beschikking, maar een eigen instrument gebruiken mag natuurlijk ook. Voor optredens krijgt iedereen een zwarte
blouse en broek eventueel aangevuld met een kleurige
accesoire. Tijdens plechtigheden zoals dodenherdenking
dragen we een uniform. Deze krijgen de muzikanten van
het harmonieorkest en de slagwerkgroep in bruikleen.

Lidmaatschap Olster Harmonie
Het leuke van lid worden van een muziekvereniging is
dat je samen plezier kunt beleven aan muziek maken.
Bovendien hoef je zelf geen duur instrument aan te
schaffen en zijn de muzieklessen veelal goedkoper dan
bij een muziekschool.
Als je besluit lid te worden van onze vereniging dan kijken we samen hoe je het beste kunt instromen. Heb
je nog geen ervaring met het bespelen van een instrument, dan kun je bij ons les nemen. Ook als je al wel
eens een instrument gespeeld hebt kun je je aanmelden
voor muzieklessen om je kennis op te frissen. Over de
muziekopleiding hebben we een aparte folder.
Omdat samenspel het plezier in muziek maken bevordert, proberen we leerlingen in overleg met de docent
en evt. de ouders, zo snel mogelijk in het Leerlingenorkest of de Junior-Slagwerkgroep te plaatsen. Daarnaast
blijf je gewoon de muzieklessen volgen bij je docent.
Heb je voldoende ervaring, dat wil zeggen minimaal het
niveau van het A-examen, dan mag je in het Harmonieorkest plaatsnemen.
Omdat in een orkest samen wordt gespeeld en de muzikanten dus van elkaar afhankelijk zijn, wordt van je verwacht dat je zoveel mogelijk iedere repetitie aanwezig
bent. Kan je een keer niet komen dan meld je je af bij
het secretariaat via olsterharmonie@gmail.com

De vereniging als organisatie
De Olster Harmonie heeft een goed georganiseerd bestuur
dat uit 6 personen bestaat. Gelukkig staat het bestuur er
niet alleen voor en kan het beschikken over een groot aantal actieve leden en vrijwilligers die meehelpen bij onze
activiteiten. Samen zorgen we er voor dat de vereniging
goed blijft draaien. Er zijn verschillende werkgroepen ingesteld, die specifieke taken uitvoeren.
De coördinator Jeugd & Opleiding is samen met een aantal
contactpersonen verantwoordelijk voor de contacten met
leerlingen en docenten. De muziekcommissie houdt zich
bezig met het muziekrepertoire en zet de programma’s
voor de concerten in elkaar. Voor een concert moet veel
geregeld worden. De concertwerkgroep ondersteunt het
bestuur met de organisatie en alle daarbij voorkomende
werkzaamheden. De samenstelling van deze werkgroep
wisselt per concert.
Daarnaast zijn er ook nog niet-muziekgerelateerde werkzaamheden waarbij we een beroep doen op onze leden en
vrijwilligers. Hierbij gaat het om activiteiten waarbij geld
verdiend wordt, zoals de oudpapierinzameling, de rookworst- en paaseitjesactie, collecteren voor de Anjeractie
van het Prins Bernard Cultuurfonds en het rondbrengen
van donateurskaarten.

Door al deze neven-activiteiten zorgen we er samen
voor dat de kosten van de muziekopleiding en het lidmaatschap zo laag mogelijk blijven. Het spreekt dan ook
voor zich dat alle leden, jong en oud, hun steentje bijdragen.
Praktische zaken
De repetities vinden plaats in het Holstohus.
- Slagwerkgroep
dinsdag
20.00-21.30uur
- C-orkest		
woensdag
18.15-18.45uur
- B-orkest		
woensdag
18.45-19.30uur
- Harmonieorkest
woensdag
19.30-21.30uur
De contributie bedraagt €15,= per maand.
Leerlingen betalen daarnaast lesgeld:
- blokfluit €10,= (totaal €25,= per maand)
- slagwerk en blaasinstrumenten €24,= (totaal €39,=
per maand)
Voor het beëindigen van het lidmaatschap hanteren wij
een opzegtermijn van 3 maanden.

Meer informatie over onze opleidingen is te vinden in
de folders over AMV en muzieklessen. Ben je nieuwsgierig geworden of heb je nog vragen, kom dan gerust
eens langs op een repetitieavond of stuur een email
met je vragen naar olsterharmonie@gmail.com.
Meer informatie over de Olster Harmonie,
onze activiteiten, het lidmaatschap en de
muziekopleiding vind je op onze website
www.deolsterharmonie.nl

