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Eindhoven, 23 augustus 2018

Beste muzikant,
Op zaterdag 24 november gaan wij als fanfareorkest Wilhelmina Eindhoven op concours in de Schalm in
Veldhoven. We komen hierbij uit in de 2e divisie en hebben jouw hulp nodig.
We hebben een aantal extra muzikanten nodig om tijdens dit concours de stukken goed te kunnen
uitvoeren. Ons doel was en is niet per se een hoge prijs te behalen maar wel als verenging weer een
uitdaging te hebben om naar toe te werken. Met veel plezier zijn we dan ook al een tijdje aam het
repeteren en hebben er zin in.
Maar we zoeken dus muzikanten met een B/C niveau die het leuk vinden met ons mee te doen en die in
staat zijn om een aantal repetities mee te doen. In de bijlage zie je het repetitieschema tot aan het
concours.
De werken die we gaan uitvoeren zijn de volgende:
•

Flashback van Jan de Haan

•

Vitae Aeternum van Paul Lovatt - Cooper

Kijk en luister ook via de volgende link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7_x907YKPaR_lVe6wv7Rn1Vrjw-I5yQF
De partijen die we nog graag willen invullen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es cornet
2e bugel
3e trompet
Altsaxofoon
Baritonsaxofoon
2 Hoorns
Euphonium
Bariton
Bes bas
Melodisch slagwerk

Lijkt het je leuk om ons te helpen dan komen we graag met je in contact. We zijn een amateurvereniging
dus hebben niet veel financiële middelen maar een reiskostenvergoeding is wel mogelijk.
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Repetitieschema:
Dinsdag avond
Za. 29/zo. 30 september

vaste repetitieavond

(13 keer)

repetitieweekend

Za. 3 november

repetitie zaterdag

Za. 17 november

try out concert

Do. 22 november

generale repetitie

Za 24 november

concours

Aanmelden kan per mail via het secretariaat of per telefoon bij Ben ter Horst, 06 81342102. Uiteraard ben
je ook welkom op onze vaste repetitieavond in:
Wijkcentrum ’t Trefpunt
Belgieplein 20
5628 XJ Eindhoven

Met vriendelijke groet,
Bestuur Muziekvereniging Wilhelmina Eindhoven

Ellie van Dommelen
secretaris
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