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MV CONCORDIA
MV Concordia is een vereniging die midden in de Meterikse samenleving staat. Zij luistert gebeurtenissen
muzikaal op b.v. tijdens jubilea, Communie, Sinterklaas, Sintermerte, carnavalsoptochten en het
Nieuwjaarsconcert.
Jubilea van de vereniging worden altijd met een speciaal evenement voor publiek gevierd. Uit bijna ieder
Meteriks gezin is er wel iemand lid of lid geweest van deze vereniging.
Drumband:
De drumband staat o.l.v. Guido Pouwels en repeteert elke vrijdagavond van 19.00 – 20.30 in MFC de
Meulenwiek. Deze repetities zijn voor publiek toegankelijk. De drumband bereidt zich voor op optredens
zoals speciale concerten, Peeltoernooi en Gemeentelijk muziektoernooi.
Fanfare-orkest:
Het fanfare-orkest, spelend in de 1e divisie, staat o.l.v. Chris Derikx en repeteert elke donderdagavond
van 20.00 – 22.00 in MFC de Meulenwiek. Ook deze repetities zijn voor publiek toegankelijk.
Tijdens repetities wordt er toegewerkt naar optredens tijdens het Peeltoernooi, uitwisselingsconcerten
met andere verenigingen en regelmatig een landelijk concours.

OPLEIDING
MV Concordia werkt met gediplomeerde docenten die met veel plezier en toewijding de leerlingen
opleiden. Een muzikaal lesjaar loopt van 1 september t/m 30 juni volgens een vaste jaarplanning die aan
het begin van het lesjaar wordt uitgedeeld.
De eerste kennismaking met muziek wordt gedaan tijdens de AMV-opleiding. AMV staat voor Algemene
Muzikale Vorming. Tijdens deze opleiding leer je noten lezen en door te oefenen met noten lezen en
spelen op diverse instrumenten zal later het bespelen van een groter blaas- of slagwerkinstrument
gemakkelijker zijn. Je leert o.a. blokfluiten, maar ook ritme, maat, zelf muziek verzinnen en hoe je kunt
optreden.
Daarna kies je ervoor om verder te gaan op een blaas- of slaginstrument.
Er zijn wekelijks lessen op een vast tijdstip in het MFC de Meulenwiek waarbij ouders uiteraard van harte
welkom zijn; er is elk lesjaar 1 ouder contactles.
Iedere leerling krijgt 20 minuten les. Soms worden lessen per 2 leerlingen gegeven. Zo'n les duurt dan 40
minuten. In de lessen wordt gewerkt aan het lezen van de noten en het spelen van die noten.
Gedurende een lesjaar zijn er 3 voorspeelmomenten:
Medio november
Solistenconcours (begin april)
Voorspeelmorgen (eind juni)
Opbouw opleiding:
Eerstejaars
Diploma A (~2 jaar)
Diploma B (~2 jaar)
Diploma C (~2 jaar)
Diploma D (~? Jaar)

Tussentijds starten met lessen is mogelijk; i.o.m. de penningmeester wordt hiervoor een aangepast tarief
gehanteerd. Wanneer er tussentijds gestopt wordt met de opleiding, vindt er geen restitutie van lesgeld
plaats. Door de vereniging zijn financiële afspraken gemaakt met de docenten.
Elke opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen; hieraan is een officieel diploma van
de Kunstfactor verbonden.
In principe stromen leerlingen na behalen van diploma A in bij de orkesten maar dit gebeurt altijd in
overleg met ouders, jeugdcommissie en dirigent betreffend orkest.

SLAGWERK
Iedere slagwerk-leerling begint op de snare drum. Na verloop van tijd kan, indien gewenst, overgestapt
worden naar een ander instrument (bv drumstel of marimba).
Alle leerlingen krijgen een oefenpadje, drumstokken en lesboeken in bruikleen.

BLAASINSTRUMENTEN
Net als bij het slagwerk worden de blaas-instrumenten beschikbaar gesteld door de vereniging. Alle 1ejaars leerlingen starten op bugel. Overstap naar een ander instrument wordt, indien aan de orde, met
docent, leerling, ouders en jeugdcommissie afgestemd. Door zo’n overstap kan een opleiding langer
duren.
Wanneer een leerling in het fanfare-orkest zit, kan op verzoek van de dirigent (bezetting instrumenten)
of docent (advies) ook een overstap plaatsvinden.
Onderhoud van de blaasinstrumenten is voor rekening van de vereniging; deze momenten worden door
de vereniging bepaald.
Omdat de instrumenten duur zijn, krijgen de leerlingen een stevige tas/koffer zodat hij/zij het instrument
veilig op de fiets vervoerd kan worden en de vereniging gaat er vanuit dat er ook thuis zorgvuldig met het
instrument wordt omgegaan.

WIE IS WIE
Bestuur:
Jean-Paul tacken | Voorzitter
John Jenniskens | Secretaris
Wouter Ambrosius | Penningmeester
Mariëtte Jakobs | Algemeen lid
Chiel Smulders | Algemeen lid
Maurice van Dijk | Algemeen lid

Jeugdcommissie:
Miranda Achten | jeugdopleiding blazers
Trudi Janssen | CIK en AMV
Kristiaan Teluij | jeugdopleiding slagwerk
Pieternel van Neerven | secreatariaat
Paul Vissers | jeugdopleiding slagwerk
Janine Tacken |jeugdopleiding blazers
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Docenten:
Anneke Romeijn | blaasopleiding
Bart Jeuken | slagwerk:

Dirigenten:
Guido Pouwels | drumband
Chris Derikx | fanfare-orkest

