Lesdagen en vakanties
Deze worden aan het begin van het seizoen vastgesteld. In de schoolvakanties zijn er
geen lessen. Let op: de muzieklessen worden op diverse locaties en dagen in
Noordwijk aangeboden.

Lid worden/vacatures
Kun je al spelen en wil je graag lid worden?! Voor actuele informatie over de
mogelijkheden binnen de verschillende instrument-secties van zowel het A- orkest
als het B-orkest kun je contact opnemen met de secretaris van de vereniging. We
hopen je van harte als lid welkom te heten.
NB: Binnen het A-orkest hanteren wij een “proefperiode” van 6 weken. Gedurende
die weken hoef je nog geen contributie te betalen. Na zes weken beoordeelt zowel
de dirigent als jijzelf of het klikt en het muzikale niveau aansluit.

Contributie en contact Voor informatie over het lidmaatschap en de contributie
kun je contact opnemen met de secretaris door een mailtje te sturen naar
secretaris@crescendo-noordwijk.nl
Wil je meer weten over een proefles, de muziekcarrousel, over de lesdagen, wil je op
blokfluitles of leerling worden bij Harmoniekapel Crescendo? Stuur dan een mailtje
naar opleiding@crescendo-noordwijk.nl
Wil je meer weten over Harmoniekapel Crescendo, bezoek dan de website
www.crescendo-noordwijk.nl
Harmonie
Een harmonieorkest of kortweg harmonie is een orkest dat bestaat uit blaasinstrumenten en
slagwerkinstrumenten. De bezetting bestaat uit houtblaasinstrumenten met o.a. de klarinet,
de dwarsfluit en de saxofoon,
uit koperblaasinstrumenten met o.a. de trompet, de trombone, de hoorn, de euphonium en de
bas en uit het slagwerk met o.a. het drumstel, de grote trom, de pauken, bekkens en het
melodisch slagwerk.

TITEL BROCHURE
[Ondertitel]

Blokfluitles

Muziekvereniging Crescendo Noordwijk

Blokfluit spelen is leuk en een goede voorbereiding om
later over te stappen op een ander muziekinstrument!
Crescendo biedt blokfluitlessen aan voor kinderen vanaf
zes jaar. De lessen van een half uur worden wekelijks in
kleine groepjes gegeven (dit in tegenstelling tot de
muzieklessen op een harmonie-instrument). Er wordt
lesgegeven volgens de methode van Tom Stone,
“Blokfluit spelen, dàt is leuk!”. Gedurende de
blokfluitopleiding kan de leerling certificaten behalen.
Daarnaast krijgen leerlingen informatie over de
instrumenten die in een harmonieorkest worden
gebruikt. Minstens tweemaal per jaar mogen de
blokfluitleerlingen tijdens een muziekcarrousel de
verschillende instrumenten van de harmonie
uitproberen, waarna ze ook nog eens de repetitieavond
van het B-orkest mogen bezoeken.

Harmoniekapel Crescendo is op 24 februari 1897 opgericht en daarmee de oudste
muziekvereniging van Noordwijk. We zijn er voor ieder die muziek wil maken met
elkaar. Kenmerkend voor Crescendo is het grote enthousiasme waarmee allerlei
activiteiten worden ontplooid. Op muzikaal gebied wordt ernaar gestreefd elke
muzikant zoveel mogelijk de gelegenheid te geven op een optimale manier bezig te zijn
met het maken van muziek. Crescendo heeft een A- en een B-orkest en beschikt over
een eigen blokfluit- en leerlingenopleiding.

De repetities worden gehouden in de Thalia zaal van theater "De Muze", Wantveld 2,
2202 NS Noordwijk.
➢ Het A-orkest: repeteert op dinsdag vanaf 19.30 uur
➢ Het B-orkest: repeteert op vrijdag vanaf 19.30 uur
De repetitieavonden zijn vrijblijvend te bezoeken. Je kunt dus gerust binnenlopen.
De orkesten van Crescendo verzorgen uitsluitend “zittende” optredens.

Lidmaatschap
Crescendo vindt de opleiding erg belangrijk. Wij hebben daarom een eigen
leerlingenopleiding. Leerling worden kan al vanaf zes jaar met blokfluitles. Daarna mag
je doorstromen voor het leren bespelen van een harmonie-instrument. Voorwaarde
daarbij is dat de tanden gewisseld zijn. Ook wordt er gekeken of een leerling fysiek in
staat is om op een blaasinstrument te gaan spelen. Natuurlijk ben je ook op latere
(volwassen) leeftijd van harte welkom om te beginnen met les en het bespelen van een
harmonie-instrument.

Muzieklessen
Muzieklessen worden individueel gegeven door conservatorium-geschoolde docenten.
Crescendo heeft een gezonde mix van leerlingen, zowel jongeren als volwassenen.
Door het nauwe contact tussen vereniging en docenten worden de leerlingen op een
optimale manier voorbereid op het meespelen in het A- of B-orkest.
De leerling krijgt les volgens de HaFaBra-methode. Met het digitale programma van
www.muziekexamen.nl oefent de leerling de theorie. Jaarlijks is het mogelijk om aan
de landelijke examens mee te doen.

Blokfluit: bij aanmelding wordt de blokfluitleerling automatisch lid van
Harmoniekapel Crescendo. Dit betekent dat de leerling betrokken wordt bij diverse
verenigingsactiviteiten. Het streven is om eenmaal per jaar alle blokfluitleerlingen
(samen) met het B-orkest op te laten treden. Net als het muziekdiner waar alle leden
aan mee mogen doen. Je hoort dus als blokfluitleerling echt bij de vereniging.
Iedereen: jong en oud, die graag een instrument wil (leren) bespelen en deze hobby
bij Crescendo wil beginnen of voortzetten, kan zich aanmelden als lid. Uiteraard kan
eerst vrijblijvend een kijkje worden genomen tijdens een repetitieavond en/of een
gratis proefles worden gevolgd. Het is geen vereiste dat men al noten kan lezen of
dat men een eigen instrument heeft. Door ons kan, indien voorradig, een instrument
in bruikleen gegeven worden (uitzondering is de blokfluit, deze moet de leerling zelf
aanschaffen voor zijn/haar lessen).
Gedurende het jaar vinden voor alle geledingen diverse concerten plaats en worden
er diverse activiteiten georganiseerd. Uiteraard blijft het muziek maken centraal
staan.

