CMV David Oosterwolde

In deze informatiebrochure is alle relevante
informatie over onze muziekvereniging en ons
muziekonderwijs te vinden.

CMV David is een christelijke vereniging. De
christelijke identiteit wordt uitgedragen op
repetitieavonden en tijdens concerten.

Het jeugdorkest repeteert op
donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Het
A-orkest repeteert op donderdagavond van
19.45 tot 21.45 uur.

De slagwerkgroep

Iedere muzikant is ooit begonnen met het
volgen van muzieklessen. De muzikale
ontwikkeling van een kind is goed voor de
ontwikkeling van de hersenen en ondersteunt
bij het uiten van emoties. Het is niet voor niets
dat wij dol zijn op de hashtag
#muziekmaaktslim. Na een tijdje schuift een
leerling aan in een orkest, en ontdekt hij/zij dat
muziek maken niet alleen erg leerzaam is, maar
ook nog eens erg gezellig. Samen mooie muziek
maken is een teamprestatie!
Er zijn veel verschillende instrumenten binnen
onze muziekvereniging: bugel, hoorn, saxofoon,
trompet, trom, marimba, xylofoon, pauken,
tuba, trombone en bas.
Het instrument wordt door de vereniging
beschikbaar gesteld. Leden hoeven dus niet zelf
zo’n duur instrument te kopen.
Wie zijn wij

De Christelijke Muziekvereniging “David” is
opgericht op 27 september 1927 en is al jaren
niet meer weg te denken uit Oosterwolde.
Binnen onze vereniging zijn ongeveer 90 leden
actief. Ze zijn lid van de slagwerkgroep, het
jeugdorkest en/of A-orkest. Daarnaast zijn er
ook een aantal leerlingen die net begonnen zijn
en muzieklessen volgen.

Frank Ritsema is dirigent van onze slagwerkgroep.
Deze groep neemt deel aan festivals en
concoursen. Jaarlijks treden onze slagwerkers op
tijdens de jaarlijkse uitvoering in Oosterwolde. Op
feestdagen als koningsdag is de slagwerkgroep
niet weg te denken uit het straatbeeld.
De slagwerkgroep repeteert op woensdagavond
in dorpshuis ‘’De Heerdt’’, van 19.30 tot 21.30
uur.
De fanfare

Binnen de fanfare zijn het A-orkest en het
jeugdorkest actief. De muzikale leiding van beide
orkesten is in handen van dirigent Anne van den
Berg. Met hem voor het orkest wil David verder
bouwen op de combinatie van kwalitatief goede
muziek en samen plezier maken. In het A-orkest
wordt op 2e-divisieniveau muziek gemaakt. David
presenteert zich geregeld op nationale podia om
deel te nemen aan concoursen en festivals.
Het jeugdorkest kan altijd nieuwe muzikanten
gebruiken! Onder leiding van Anne van den Berg
leert de jeugd steeds beter muziek te maken.
Ieder jaar worden er leuke activiteiten
georganiseerd voor de leden, en krijgt het
jeugdorkest een heel eigen jaarprogramma. De
leukste concerten zijn misschien wel de
kinderconcerten in het najaar.

Muziekonderwijs

Om ook in de toekomst kwalitatief goed
muziekonderwijs aan te kunnen blijven
bieden, heeft CMV David in 2014 besloten de
lessen voor leerlingen jonger dan 21 jaar zelf
te organiseren. Wij hebben een aantal
professionele docenten in dienst. In overleg
met leerlingen worden de lessen en theorieen praktijkexamens georganiseerd.
Muziekonderwijs wordt gegeven aan de hand
van verschillende lesfasen, die elk met een
examen en diploma worden afgesloten. In
elke lesfase (A tot en met D) wordt aan een
hoger niveau van musiceren gewerkt.
Opleiding slagwerkgroep

Na een jaar muzieklessen gevolgd te hebben,
maken leerlingen hun opwachting in de
slagwerkgroep. Ze spelen de eerste helft van
de repetitie mee op signaalinstrumenten. Na
het behalen van het A-diploma stromen de
leerlingen definitief door naar de
slagwerkgroep. De leerlingen wonen de
repetities in geheel bij, en bespelen ook
andere instrumenten.
Opleiding fanfare

Na ongeveer anderhalf jaar les gehad te
hebben, mogen leerlingen aanschuiven in het
jeugdorkest. Wanneer ook het B-diploma

behaald is en de leerlingen muzieklessen blijven
volgen om het C-diploma te behalen, worden
deze leerlingen leden van het A-orkest.
Kosten

Contributie
Het eerste jaar betalen de jeugdleden geen
contributie. Na een jaar les betaalt het jeugdlid
€ 46,- per jaar aan contributie. Daar komen de
opleidingskosten bovenop. De contributie voor
leden van 16 jaar en ouder bedraagt € 168,- per
jaar.
Opleidingskosten
*Het eerste jaar ontvangt de leerling korting op
het lesgeld.
Jaar 1 (A1)
€ 300,Fase A
€ 425,Fase B
€ 450,Fase C
€ 525,Fase D
€ 625,De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. De
bedragen zijn exclusief de kosten voor de
aanschaf van lesboeken en examenkosten.
Het lesgeld wordt in vier termijnen betaald.

Contactpersoon Muziekonderwijs

Wilbert van de Weg (voorzitter)
T:
0525-681046
M:
06-23121022
E:
info@davidoosterwolde.nl
Secretariaat

Juliëtte Touwen
Roosje Vechtstraat 14
8081 BZ Elburg
T:
06-11266871
E:
info@davidoosterwolde.nl
www: www.davidoosterwolde.nl
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Aanmelden

Alle kinderen vanaf acht jaar zijn van harte
welkom om lid van CMV David te worden. Ben
je ouder dan 21 jaar en wil je lid worden? Neem
dan contact op om alle mogelijkheden te
bespreken!

Lid worden? Schrijf je snel in met het
inschrijfformulier! Je vindt het op:
www.davidoosterwolde.nl

