Muzieklessen

Bij onze vereniging worden er privélessen
aangeboden door een professionele docent, die
is afgestudeerd aan het conservatorium. Onze
dirigent is ‘coach in de blaasmuziek’ en
verzorgt projectlessen op basisscholen in
Woerden. Bij Excelsior worden lessen
aangeboden voor de volgende
instrumenten:
- Bugel
- Trompet
- Hoorn
- Saxofoon
- Bas
- Trombone
- Bariton
- Slagwerk

Leerlingenorkest en
leerlingtamboers

Muziek maken is meer dan in je eentje een paar
noten blazen of slaan. Je moet leren samenwerken
en waar leer je dat beter dan in een orkest?
Speciaal voor onze beginnende (jeugd)leden
hebben wij een leerlingenorkest en groepsles voor
leerlingtamboers. Hier kunnen beginnende leden
ervaren hoe leuk het is om samen muziek te
maken op beginnersniveau.

Majorettes

Dansen op muziek kan ook. De majorettes van
Excelsior bestaan uit een beginners- en een
gevorderdengroep. Bij de beginners is het leren
van batontechnieken een belangrijk doel. Bij de
gevorderden moeten de technieken vloeiend gaan.
Deze groep gaat naar wedstrijden (concoursen en
festivals) en gebruikt daarvoor leuke muziek zoals
van High School Musical en Lady Gaga.

Fanfare en drumband

Voor de gevorderde muzikanten en slagwerkers,
zijn er het fanfareorkest en de drumband. Deze
afdelingen verzorgen meerdere malen per jaar
optredens. Naast de optochten die Excelsior
muzikaal begeleidt, is het orkest ook regelmatig
te beluisteren op het concertpodium. Zo zijn onze
Promsconcerten niet meer weg te denken uit
Woerden. Daar speelt het orkest vrijwel
uitsluitend populaire muziek, zoals Abba, Marco
Borsato en Queen. Maar we programmeren
soms ook concerten met meer serieuze of zelfs
klassieke werken. De drumband gaat regelmatig
naar concoursen, drumt al jaren op topniveau in
Nederland en heeft daarbij vele eerste prijzen
gehaald.

“Het samen
muziek maken en
daarnaast de
jeugdactiviteiten;
dat maakt Excelsior
zo leuk!”

De voordelen van Excelsior op
een rijtje:
Een instrument in bruikleen

Zolang het door u gekozen instrument bij ons
voorradig is, leveren wij u een instrument in
bruikleen.

Lestarieven

Bij Excelsior bedraagt de contributie momenteel
€ 12,- per maand. Voor dit bedrag krijgt u een instrument in bruikleen en kunt u aan de wekelijkse
repetitie deelnemen. Daarnaast hebben wij een
gevarieerd aanbod van privé- en groepslessen.

Activiteiten

Naast het musiceren zijn er gedurende het jaar
verschillende activiteiten voor de jeugd, zoals
een openingsfeest, barbecue, zwemfestijn,
Sinterklaasviering, filmavond, etc. Het aanbod
wordt jaarlijks aangepast.

Blokfluitgroep

Bij Excelsior vinden we dat veel meer kinderen
moeten weten hoe leuk het is om samen muziek te
maken. Daarom bieden wij als opstap
groepslessen blokfluit aan. Een blokfluit is een
eenvoudig te bespelen instrument. Op die manier
leer je noten lezen en jezelf muzikaal ontwikkelen,
voordat je hoeft te kiezen welk ‘groot’ instrument
je gaat spelen.

“Doordat het grootste deel van onze
optredens gratis toegankelijk is,
kunnen familieleden, kennissen en
vrienden volop meegenieten van uw
muzikale ontwikkelingen!”

Les- en repetitietijden

contact

Excelsior heeft een eigen verenigingsgebouw ‘De
Speeldoos’ aan de Singel 45a in Woerden. Bijna al
onze lessen en repetities vinden daar plaats.

Voorzitter a.i.
Ruud den Heeten 0348 417713
ruud49@zonnet.nl

Maandag, ‘de Speeldoos’
Leerlingtamboers:		
Tamboers:			

Secretaris
Hennie de Rouw 0348 785514
info@excelsior-woerden.nl

19:00 – 20:00 uur
20:00 – 21:30 uur

Dinsdag, ‘de Speeldoos’
Blokfluitgroep:		
Leerlingenorkest:		
Fanfareorkest: 		

15:30 – 16:00 uur
18:45 – 19:45 uur
20:00 – 22:00 uur

Woensdag, ‘de Speeldoos’
Leerlingtamboers:		
Tamboers:			

19:00 – 20:00 uur
20:00 – 21:30 uur

FANFARECORPS
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Penningmeester
Arjen Janssen 06 28444997
arjjansen@hotmail.com
Jeugdcommissie
Menno Hordijk 0348 412174
mennohordijk@hotmail.com

	
  

Donderdag, gymzaal Willem van Oranjeschool
Majorette beginners:
18:30 – 19:30 uur
Majorette gevorderden:
19:00 – 20:30 uur
Vrijdag, ‘de Speeldoos’
Les leerlingmuzikanten:

vanaf 15:30 uur

“Kom gerust eens langs op een van
onze repetitieavonden of maak een
afspraak voor een kijk- of proefles!”

•

Slagwerk

•

Majorette

•

Blokfluitgroep

•

Blaasinstrumenten
(koper en saxofoon)
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