De voorbije maanden hebben we al onze VLAMO-activiteiten moeten annuleren.
Maar we blijven hoopvol en maken nu al plannen voor het najaar. Met veel plezier
stellen we u een totaal nieuw concept voor:
de JEUGDORKESTEN-DAG
een uitdagend programma met veel muziek
een leuke dag vol inspanning en ontspanning
‘teambuilding’ na een lange periode van inactiviteit
zondag 10 oktober 2021 van 9u30 tot 17u30
Lemmensinstituut - Leuven
Wat mag u verwachten ?
Elk jeugdorkest brengt een concert zoals beschreven in het reglement
jeugdorkestenfestival: link reglement
Voor dit concert ontvang je een vergoeding van 600 euro en een evaluatieverslag
van zeer ervaren deskundigen.
Met de 10 orkesten samen brengen we een mini-concert. De partituren, van de op
voorhand in te studeren stukken, worden tijdig naar de deelnemende orkesten
gestuurd.
Drie workshops met fantastische docenten, van telkens zestig minuten voor de
volgende instrumentengroepen: dubbelriet, enkelriet, dwarsfluit, klein koper,
groot koper, slagwerk
Verspreid over de ganse dag kunnen alle muzikanten zich vermaken met de
opgestelde volksspelen en al hun vernuft gebruiken om de codes te kraken van
zoveel mogelijk escape-boxen.
Tijdens de middagpauze mag iedereen aanschuiven aan de ‘snack-car’
Met alle activiteiten, zowel de muzikale als niet-muzikale, kunnen punten worden
verdiend voor onze ‘Battle of the Bands’. Een leuke competitie waarin de inbreng
van elke muzikant belangrijk is.
Een verrassende presentator gidst ons door deze welgevulde dag die wordt
afgesloten met een concertje door Belgian Brass
Kostprijs voor dit uitgebreide dagvullende programma: € 10,00 per deelnemer
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Het aantal orkesten moeten we beperken tot 10 … dus …
Schrijf uw jeugdorkest zo snel mogelijk in via het digitale inschrijvingsformulier.
Het vervolledigen van het formulier met het aantal deelnemers aan de workshop
kan eventueel later.
Uiterste datum van inschrijven is 30 juni 2021.
Eens de deelnemende orkesten gekend zijn, plannen we een infomoment waar
het verloop van de JO-dag verder wordt uitgelegd.

Nog vragen?
Contacteer het Trefpunt VLAMO-Vlaams-Brabant en Brussel
016 26 18 28
vlaams.brabant@vlamo.be
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