IK GA MUZIEKLES
VOLGEN
SECRETARIAAT:
MUZIEKVERENIGING T.O.G.
WELTEN
DR IR BUNGESTRAAT 35
6419 BV HEERLEN
EMAIL: INFO@TOGWELTEN.NL

IN EEN NOTENDOP: HOE WERKT HET ALLEMAAL?
Hieronder wat korte informatie met betrekking tot het reilen en
zeilen als je lessen gaat volgen aan Muziekschool Schunck via
Muziekvereniging TOG Welten-Heerlen (LESGELD EN CONTRIBUTIE
SAMEN TEGEN GEREDUCEERD TARIEF VAN 25 EURO VOOR
JONGEREN (ONDER DE 18); OOK VOLWASSENEN (18+) KUNNEN
MET KORTING LESSEN VIA DE VERENIGING VOLGEN):
De lessen vinden plaats in het Glaspaleis (in de Muziekschool Schunck)
te Heerlen, of in het Gemeenschapshuis te Welten, afhankelijk van
jullie het fijnste vinden qua locatie;
Activiteiten die horen bij het volgen van lessen zijn o.a.:

EMAIL COMMISSIE JEUGD &
OPLEIDINGEN (J&O):
GEURTS.MERIJN@OUTLOOK.COM

-

Muziekles onder begeleiding van een leraar van Schunck;
Optredens en/of concerten georganiseerd door Schunck;
Optredens en/of concerten georganiseerd door de TOG;
Buitenmuzikale activiteiten georganiseerd door Schunck of de
TOG;

Over tijden en locaties gerelateerd aan het volgen van de les worden
alle leden tijdig door Schunck en de leraar geïnformeerd;
De Commissie Jeugdzaken informeert over activiteiten georganiseerd
door de TOG, waaraan alle jeugdleden kunnen meedoen; dit zowel in
het jaarprogramma, als ook in directe mails en appjes;
Nieuwe leden krijgen een instrument van de TOG, voor eigen gebruik
tijdens de lessen en activiteiten daarnaast. Alle leden worden
opgenomen in de maillijst en appgroep van de ‘Jeugdleden TOG’,
waarin ook de leden zitten die al in het Jeugdorkest zitten. Hierdoor
willen we iedereen vanaf het begin bij de vereniging, en activiteiten van
de jeugd en het harmonieorkest betrekken. Een grote TOG-familie!
Vragen, op- en aanmerkingen kunnen altijd:
-

-

worden teruggekoppeld aan Commissie Jeugd & Opleidingen
(geurts.merijn@outlook.com) en/of de Muziekschool Schunck
en de individuele muziekleraar;
binnen de appgroep ‘Jeugdleden TOG’ of in een separaat appje
aan ons worden besproken, indien gewenst;

Maar goed, het allerbelangrijkste blijft: MET PLEZIER MUZIEKLESSEN
VOLGEN EN UITEINDELIJK IN EEN VERENIGING MUZIEK
MAKEN!
Uiteindelijk willen we graag ervoor zorgen dat, middels een
constructieve (maar vooral gezellige) muziekopleiding alle jeugdleden
uiteindelijk doorstromen naar het Jeugdorkest Welten (JOW).
Muziekles is heel leuk, maar samen muziek maken nog leuker!
In samenspraak met jou, de leraar en de TOG kunnen we dan – als je
het leuk vindt en er klaar voor bent – een goed moment vinden om
bij de JOW door te stromen.
Het Jeugdorkest is bedoeld om nieuwe leden op een laagdrempelige,
maar toch uitdagende wijze, kennis te laten maken met muziek maken
in een orkest; gekoppeld aan deze brief zijn ook de huisregels van
JOW, zodat jullie ook zien wat we in de JOW willen bereiken en wat
we belangrijk vinden samen
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Huisregels JOW
We zijn een team, als team werken we aan de volgende doelen:
• Zo goed mogelijk muziek maken;
• In een veilige en gezellige, maar ook uitdagende omgeving.
Daarvoor hebben we nodig:
1. Veiligheid
Iedereen mag fouten maken, alleen door te doen/proberen kunnen we leren;
We leren van elkaar, wie helpen elkaar door naar elkaar te luisteren, dus als anderen spelen zijn we
stil;
We kunnen altijd bij het team jeugdzaken terecht als we iets vervelend of niet leuk vinden.
2. Gezelligheid
Bijkletsen mag maar doen we voor en na de repetitie;
We organiseren buitenmuzikale activiteiten om het teamgevoel te bevorderen.
3. Discipline
We zijn op tijd aanwezig, speelklaar om 18:45u;
We zorgen dat we zelf onze spullen in orde hebben (instrument, standaard, potlood en partijen);
We zorgen voor zo weinig mogelijk afleiding (geen telefoons, toiletbezoek);
We maken aantekeningen;
We proberen thuis de stukken te oefenen, komen we er niet uit dan nemen we de stukken mee naar
de muziekles;
Kunnen we een keer niet komen, dan melden we ons af.
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