Aan alle leerlingen en muzikanten van onze orkesten

Stiphout, 5 september 2017

Beste muzikant,
De vakantie is nu écht voorbij. De eerste lessen en repetities zijn alweer geweest. Tijd om er
weer fris tegenaan te gaan en tijd voor een mooi muzikaal doel! Zondag 5 november komt al
snel dichterbij, dus tijd om je in te schrijven voor ons solistenconcours.
Wat is ook weer een solistenconcours? Een dag vol muziek waarbij deelnemers, alleen of in
een ensemble, hun werk naar eigen keuze spelen. Een deskundige jury in de persoon van Jos
Schroevers, zelf al jarenlang muzikant en dirigent, geeft ieder optreden een opbouwende
beoordeling zodat elke muzikant nog wat opsteekt. En bovendien kunnen we aan het eind
van de dag in elke categorie (beginners, gevorderden, volwassenen) een mooie wisseltrofee
uitreiken. Wie wil die nou niet op zijn schoorsteenmantel kunnen laten pronken?
Wil je met pianobegeleiding spelen? Ervaren pianisten als Ad Brouwers, bekend van
optredens met slagwerkgroep en fanfare-orkest, begeleiden je graag. We plannen dan tijdig
piano-repetities met je in. Speel je liever met een bandopname? Dat kan ook, zorg dat de CD
of USB-stickje ruim op tijd in ons bezit is.
Schrijf je nu in met bijgaand formulier. Per mail bij een van ons, of per post op onderstaand
postadres. Doe er liefst meteen een kopie van je bladmuziek voor de muzikale beoordeling
bij en de pianobegeleiding indien van toepassing (het liefste digitaal). Lever alles zo snel
mogelijk, maar uiterlijk vóór 5 oktober in.
Heb je nog vragen? Vraag het ons! Geen vragen meer? Dan inschrijven!
Wij wensen jullie veel voorpret en gezonde spanning toe!
Muzikale groet,
De solistenconcourscommissie
Thijs Adriaans, Willem van Acht, Maartje Brouwers
maartjebrouwers@hotmail.com
thijs.adriaans@yahoo.co.uk
Postadres:
Jan Hokaarsstraat 1
5708 CX Helmond
Inschrijving staat open voor alle leden van De Vooruitgang (allemaal!). Leden mogen zo vaak deelnemen als zij
willen (hoe meer, hoe liever!). Over deelname van eventuele niet-leden van de vereniging, en of het gebruik
van instrumenten die niet binnen de vereniging bespeeld worden, beslist de organisatie (over de rest ook).

Inschrijfformulier Solistenconcours Fanfare de Vooruitgang 5 november 2017
Naam/namen:

Instrument(en):

Wij zijn (ik ben) een solist / duo / trio / kwartet / kwintet / ensemble

Titel muziekstuk:
Componist/arrangeur:
Pianobegeleiding gewenst:

ja / nee

Het muziekstuk duurt ongeveer

minuten

Wij zijn (ik ben) te bereiken op:
Emailadres:
Telefoonnummer:
Evt. bijzonderheden:

Ik lever het volgende in: (kruis aan!)
1. kopie van de bladmuziek

( ) NU

( ) later

( ) N.V.T.

( ) NU

( ) later

3. CD of USB-stick met bandopname ( ) N.V.T.

( ) NU

( ) later

2. kopie pianopartij

Inleveren per e-mail of in de brievenbus op Jan Hokaarsstraat 1

