Muziek maken… waarom?
Muziek maken is voor jong en oud. Muziek kan je ontroeren,
blij maken, opwinden of juist stil maken. Daarbij komt dat
samen muziek maken veel plezier en gezelligheid geeft.
KNA is dan ook een bruisende vereniging! We verzorgen de
meest uiteenlopende optredens: vertrouwd op de boerenmarkt in ons eigen dorp tot concertconcoursen op een
groot podium. Juist deze afwisseling maakt muziek maken
bij KNA interessant. Daarnaast doen we leuke activiteiten
met de jeugdleden, zodat jullie elkaar beter leren kennen.
Lijkt het jou leuk om een nieuwe uitdaging aan te gaan?
Word jij ons nieuwe lid? Meld je dan aan via ons aanmeldformulier op onze website! Wij zijn op zoek naar jou..
Lesinformatie
De muzieklessen bij KNA worden verzorgd door
Stichting TacT Muziek. Deze stichting levert professioneel
muziekonderwijs op maat aan verschillende muziekverenigingen in de regio. Meer informatie over TacT Muziek kun je
vinden op www.tactmuziek.nl. De leslocatie is basisschool
De Parel in Hierden.
De kosten voor de muziekopleiding bedragen
€32,50 per maand. Voor dit bedrag krijg je 20 minuten per
week individueel les, een instrument van de vereniging te
leen en vanaf je A-diploma wekelijks een repetitie van het
jeugdorkest. De lesboeken komen voor eigen rekening.
Voor meer informatie over de betalingsvoorwaarden kun je
contact met ons opnemen.

Welke instrumenten kun je leren bespelen bij KNA?
* Saxofoon
* Bugel
* Trompet
* Hoorn
* Trombone
* Bariton/ Euphonium
* Bas
* Slagwerk gestemd of ongestemd
Orkesten
Onze vereniging heeft een gaaf jeugdorkest. Zodra je de
basis beheerst kun je deelnemen aan het jeugdorkest. Dit
betekent dat je op de maandagavond een uurtje samen
met alle jeugdmuzikanten speelt onder leiding van een dirigent. Zo oefen je het samen spelen en het is natuurlijk ook
erg gezellig! De muziekdocent bepaalt het moment waarop je voldoende niveau hebt om deel te nemen aan het
jeugdorkest, doorgaans vanaf het behalen van je A-diploma. Het jeugdorkest doet mee aan verschillende evenementen en geeft ook concerten. Middels een nieuwsbrief
worden jij en je ouders op de hoogte gehouden van de
activiteiten en uitvoeringen.
Zodra je je B-diploma hebt behaald, mag je komen spelen
bij het ‘grote orkest’ Hier spelen wij moeilijkere stukken dus
moet je hiervoor een bepaald niveau hebben.

Meer
Informatie?

De contactpersoon voor de jeugd
is Marlies Vos. Zij is de
jeugdcoördinator van onze
vereniging. Mocht je nog vragen
hebben die door middel van deze
informatiefolder niet beantwoord
zijn, dan kun je gerust contact
opnemen met Marlies Vos. Zij is te
bereiken via marliesvos@solcon.nl of
06 - 4240 7417. Kijk ook eens op onze
site www.kunst-na-arbeid.nl of op
onze Facebookpagina. Zo krijg je
een idee van wie wij zijn, wat wij
allemaal doen en waarom het
leuk is bij ons lid te worden.
We hopen je snel te zien!

