Ja, ik wil muziek maken
bij Heide Echo
Kom dan naar de ledenwerfavond van Heide Echo.
Daar hoor je van jonge muzikanten hoe leuk het is
om muziek te maken en mag je alle instrumenten
uitproberen! En je papa en mama krijgen daar alle
informatie die nodig is om te weten hoe het bij ons
gaat.

Heide Echo Knegsel

Samen muziek maken
daar word je blij van!

Jubileumreis naar Praag

Waar zorgen wij voor?
Wij zorgen ervoor dat je je thuisvoelt bij onze
vereniging en snel gaat meespelen bij een van onze
orkesten. Verder zorgen we voor een instrument,
een muziektas en de benodigde orkestkleding.
Daarnaast bieden we ondersteuning bij je
muziekopleiding, die je vooral in het begin van
je muzikale tijd nodig hebt. Heide Echo regelt
ook allerlei bijzondere activiteiten en uitstapjes
speciaal voor de jeugd zodat je een leuke tijd
bij onze vereniging zult hebben. Maar het
belangrijkste wat Heide Echo biedt is het plezier
om samen muziek te maken!

Wil je meer informatie?

www.heideecho.nl
Daar kun je nog veel meer foto's en informatie
vinden. Je mag natuurlijk ook altijd naar een
repetitie komen luisteren of komen naar een
van onze voorspeeldagen.
Heb je belangstelling? Meld je dan aan bij:
Nellie Pasmans - tel. 040-2052232 of via
bestuur@heideecho.nl
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Informatiefolder

Samen muziek maken
daar word je blij van!
Je hebt ons vast al wel eens gehoord. Op
het podium op het plein bijvoorbeeld. De
gelegenheidskapel met carnaval, of anders
zeker ons jeugd- of pieporkest.
Muziek maken is leuk! Je kunt dat natuurlijk
in je eentje doen, maar het aller-leukste is
natuurlijk om samen iets heel moois te maken.
En dat kan bij een van onze orkesten!

Wie is Heide Echo ?
Heide Echo is een muziekvereniging uit Knegsel
die bestaat uit verschillende orkesten: fanfare,
slagwerkers, jeugdorkest en pieporkest.
We zijn een vereniging met veel jonge leden die
graag uitdagingen aangaan. Naast traditionele
optredens op straat, houden we dan ook
van vernieuwende projecten. Zo hebben we
al theatervoorstellingen, een galaconcert,
optredens bij een festival en een reis naar het
buitenland georganiseerd.

De trombone

heeft een krachtige en
heldere klank. Op bijna
elk instrument gebruik je
knopjes, z.g. ventielen,
om de verschillende noten te spelen, maar bij een
trombone doe je dat door de buis uit te schuiven.

De hoorn is van alle markten
thuis. Het instrument kan zowel
hoge als lage partijen spelen.
Met een scherpe of juist zachte
klank.

De euphonium

Instrumenten
Een fanfare is een orkest dat (bijna) alleen uit
blaasinstrumenten bestaat. En bij een fanfare
zijn dat ook nog eens allemaal zogenaamde
koperen blaasinstrumenten.
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De slagwerkgroep heeft juist helemaal geen
blaasinstrumenten, maar bestaat wel uit
verschillende instrumenten.
Met welke instrumenten kun je beginnen ?
Bugels zijn het hart van de fanfare. Het is een
vrij klein instrument met een mooie, warme klank
waar vaak de melodie op
wordt gespeeld.

De trompet lijkt er

Jeugdorkest

wel een beetje op, maar
het geluid is wat scherper.

is een groter instrument en
betekent "mooi klinkend".
Het heeft een volle maar ook
heel zachte en warme klank.

De saxofoons zijn een

aparte groep in de fanfare. We
kennen vier soorten: sopraan-, alt-,
tenor- en de baritonsax. Saxen
hebben geen ventielen maar
kleppen, bovendien speel je op
een mondstuk voorzien van riet.

Slagwerk Een slagwerker is onmisbaar voor
een orkest. Als slagwerker wordt je veelzijdig
opgeleid. Je moet namelijk veel verschillende
instrumenten kunnen
bespelen. Je leert niet
alleen op een drumstel
spelen maar ook op
pauken, klokkenspel, en
nog veel meer andere
instrumenten.

