Buitenschools programma HAA…in de Maat 2016
Play in (9 april)
Wat is een Play In?
Bij een Play In krijgen de muzikanten de muziek pas bij de start van de
play in. De muziek wordt tijdens de Play In geleerd, dit doen we
afwisselend in groepsrepetities en repetities met het gehele orkest. Aan de
Play In mogen de leerlingen van Spelenderwijs en HAA…in de Maat
deelnemen. Daarnaast mogen ook de leerlingen van de
muziekverenigingen die aangesloten zijn bij High Five ( is dit goed
geschreven? Steenbergse muziekverenigingen) en de Thoolse Bond
(Thoolse muziekverenigingen) deelnemen.
De Play In vindt plaats op de PIUS X school te Steenbergen. Wij zijn te
gast bij de directeur van deze school, Defrie Tempelaars. Daar zijn wij erg
blij mee.
De Play In start om 13.00 uur (inloop) en is ‘s avonds om 20.30 uur klaar.
Zoals eerder vermeld oefenen we in de middag de 5 muzieknummers.
Tussendoor drinken en eten we lekkere dingen. Voor het optreden ‘s
avonds oefenen we ook nog met de “Muziekmaatjes” (een
muziekonderdeel van muziekvereniging Volharding) want daar treden we
‘s avonds ook mee op.
Om ongeveer 19.00 uur treden we op tijdens de diploma-uitreiking van
het muziekdiploma A en B van leerlingen van Volharding. Daarna gaan we
gezamenlijk naar huis na een enorm leuke dag samen.
Wie mogen er deelnemen?: Diegenen die een koper-, hout-instrument of
slagwerk bespelen in groep 6 t/m 8.

Olympisch concert van het Opleidingsorkest in samenwerking met
Samenspelgroep van OVM en HAA… in de Maat (28 mei)
Het Olympisch concert vindt plaats in de gymzaal te Oud-Vossemeer. De
poporkesten en de slagwerkgroep treden op met een aantal hippe
nummers. Daarna spelen de samenspelgroep en het opleidingsorkest. Ter
afsluiting spelen we een aantal nummers met alle orkesten samen. Dat zal
geweldig zijn en super klinken. De gymzaal kleden we helemaal aan in het
kader van het thema van dat optreden met de olympische ringen, het
olympisch vuur enzovoorts. We kunnen natuurlijk nog niet alles
verklappen. Voor dit concert zullen we hippe nummers leren en samen
met het opleidingsorkest en samenspelgroep 3 nummers instuderen.

Daarvoor zullen we een aantal keren buiten school repeteren en natuurlijk
ook met het hele orkest samen. De gezamenlijke repetities zullen
plaatsvinden onder de repetitie van het opleidingsorkest (zaterdag van
18.00 – 20.00 uur).
Wie mogen er deelnemen?: De poporkesten en de slagwerkgroep groep 7
en 8.
Zomerconcert Volharding ( 8 juli)
Tijdens het zomerconcert van Volharding spelen we zelf een aantal
nummers en samen met Spelenderwijs (Spelenderwijs is een vergelijkbaar
muziekproject en wij kijken uit naar de samenwerking, Hoe meer
kinderen, hoe leuker het is. Wij als leerkrachten vinden het super leuk om
van elkaar te leren en samen leuke optredens te gaan verzorgen).
Dit concert is eigenlijk de opmaat naar het Muziekfestival in 2017 dat
Spelenderwijs en HAA…in de Maat samen gaan organiseren. Het
Muziekfestival is voor jongeren in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Dat wordt
een fantastisch festijn. Er zijn al grandioze ideeën.
Wie mogen er deelnemen?: Poporkesten en slagwerkgroep groep 7 en 8.

High Tea (15 oktober)
In het najaar willen wij graag een concert waarbij ook lekker gesmuld kan
worden. Terwijl jullie muziek maken kunnen onze gasten allerlei lekkere
hapjes eten. Dit optreden gaan we samen met het Opleidingsorkest en
Samenspelgroep van OVM verzorgen. Zo mogelijk spelen we ook weer een
aantal liedjes samen.
Voor dit optreden moeten we wel een aantal keren extra repeteren, dit
worden gezellige repetities en we gaan er een spetterend optreden van
maken. De data zetten we tzt op de website.
Wie mogen er deelnemen?: allen.
Kerstoptredens
We hebben verschillende kerstoptredens. Op 17 en 22 december. Een deel
van de liedjes kunnen we leren tijdens het binnenschools programma.
Maar….we zullen ook extra moeten repeteren gezien het aantal en de duur
van de optredens. We gaan niet allemaal kerstliedjes spelen hoor. Ook
leuke rock en pop nummers en ? Als je ideeën en / of wensen hebt vertel
dit jullie muziekdocenten of Walter. Dan gaan zij kijken of we dit waar
kunnen maken.
Wie mogen er deelnemen?: Poporkesten groep 7 en 8.

De kosten voor het volledige programma
De kosten voor het volledige programma bedragen voor groep 7 en 8: € 15 en
groep 6: €10.
Je kunt je opgeven middels het aanmeldformulier Diedeke en Guusje Hageman

