... voor wie graag meespeelt
in een symfonieorkest

Symfonieorkest
Zuiderkempen

Zin om mee te spelen in een groot symfonieorkest onder leiding van
een professionele dirigent? Dat kan!
Het Symfonieorkest Zuiderkempen heeft nog een aantal stoelen vrij
voor strijkers, hout- en koperblazers en voor percussionisten.

Het Symfonieorkest Zuiderkempen is gegroeid uit een kamerorkest dat in
1993 opgericht werd door de Geelse dokter Frans Valgaeren. Onder dirigent
Bert Minten werd het een volwaardig symfonieorkest. Aanvankelijk bracht
het ensemble vooral salonmuziek en licht klassieke muziek. Later werd het
repertoire verrijkt met orkestsuites, symfonieën, filmmuziek en hedendaagse
composities. Hoogtepunten waren zeker de concertreizen naar Toscane.
Het orkest werkte ook samen met andere muziekverenigingen en solisten,
zoals Geert Vermeulen van De nieuwe Snaar, pianist Jef Neve, saxofonist Lieven
Cambré, cellist Jan Sciffer... Maar ook de eigen muzikanten krijgen de kans om
als solist met het orkest op te treden.
Niet alleen ‘klassiek’, ook pop-en rockmuziek staat op het repertoire, met
gastoptredens van o.m. Raymond van het Groenewoud, Paul Michiels, Belle
Perez, Johan Verminnen, Ronny Verbiest, Steven De Bruyn, Patrick Riguelle...

Om mee te spelen moet je geen auditie doen. Je kunt altijd een repetitie
bijwonen of - nog beter - enkele keren komen meespelen. Zo kun je
zelf ervaren ‘hoe dat voelt’!
Nieuwkomers worden bovendien begeleid door een meter of peter.
Het orkest repeteert elke zondagavond om 19 uur in de podiumzaal van het
Sint-Jan Berchmanscollege, Jakob Smitslaan 36 in Mol.
Het eerste jaar speel je gratis mee. Daarna betaal je lidgeld: per jaar
is dat 50 euro voor studenten en 100 euro voor volwassenen.

Het Symfonieorkest Zuiderkempen telt nu ongeveer veertig muzikanten van
alle leeftijden. Er zijn dus nog stoelen vrij...

Is dit iets voor jou?
Stuur dan een e-mail naar

meespelen@symfonieorkestzuiderkempen.be

Al sinds 1999 is Bert Minten de gewaardeerde
dirigent van het Symfonieorkest Zuiderkempen.
Bert Minten geeft les aan de Academie van Beringen
en aan de Noordlimburgse Academie.

of bel naar Miek Willems

tel. 0498 69 42 52

Een symfonieorkest... Daar zit pas muziek in!

