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Van de bestuurstafel
Afgelopen weken/maanden is het bestuur druk bezig geweest om een concert vóór de zomervakantie te plannen. Dit is
tot op heden, helaas, niet gelukt. Het is erg lastig om een datum te prikken nu iedereen zijn agenda al vol heeft staan met
allerlei andere afspraken/vakanties. Het orkest is van dusdanige grootte dat we niet snel muzikanten kunnen missen.
Vandaar dat de enige activiteit vóór de zomervakantie het ‘Fidelis-uitje’ zal zijn.
Afgelopen maandag 29 april hebben Henk, Claudia, Esther en Ruud om de tafel gezeten om de activiteitenlijst zo goed
mogelijk weer te vullen. We hopen door ver vooruit te plannen, dat de leden hun privé-activiteiten zoveel mogelijk
rondom de activiteiten van Fidelis zullen plannen. Wij zijn ons er van bewust dat laatstgenoemde niet altijd mogelijk is.
Mocht het toch voorkomen dat je niet mee kunt doen met een concert, meld je dan schriftelijk af bij het secretariaat. In
overleg met Ruud kunnen we dan naar oplossingen zoeken. Helaas kan het bestuur en Ruud geen ijzer met handen
breken, dus kan het voorkomen dat we het orkest om hulp vagen bij de zoektocht naar oplossingen. Soms kan een invalmuzikant dè oplossing zijn, maar die moeten we wel gezamenlijk vinden. Inval-muzikanten uit het verleden staan niet altijd
te springen om ieder concert bij Fidelis in te vallen en sommigen vragen nu een gage voor hun ‘inval-kwaliteiten’. Voor dit
laatste heeft Muziekvereniging Fidelis geen budget. Het zal dus moeten komen vanuit ‘Liefdewerk oud papier’.
Hopelijk kan het bestuur op jullie begrip en medewerking rekenen!
Verder een dringend verzoek, als je niet bij de repetitie kunt zijn, dit (indien mogelijk) tijdig te melden bij het secretariaat,
bij voorkeur met whatsapp via telefoonnr. 06-49751805
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Fidelis uitje
géén repetitie i.v.m. 2e pinksterdag
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Wij, Madelon en Myrthe welkom heten
bij onze vereniging
Ruud solo heeft geblazen op de Dam
met de dodenherdenking
Ruud tegen de trompetten heeft gezegd
dat het best wel mag wringen

Jaarvergadering FBVB: ‘Samen muziek maken’
Op woensdag 27 maart jongstleden zijn voorzitter Henk en secretaris Esther van Fidelis naar de jaarvergadering van
de FBVB gegaan. Deze werd gehouden in de Nieuwe Veste, die op dit moment flink verbouwd wordt.
We willen jullie allerlei saaie, bestuurlijke zaken besparen, maar het volgende is misschien toch wel interessant om
te weten:
In eerdere nieuwsbrieven is al wat geschreven over de Alliantie ‘Samen Muziek Maken’. Deze alliantie is een
samenwerking tussen het basisonderwijs, de FBVB, jeugdfonds Sport en Cultuur, de gemeente Breda en de Nieuwe
Veste.
Hun doel:
•
Muziekonderwijs dat betaalbaar, kwalitatief, duurzaam en toegankelijk is.
•
Waardoor kinderen de kans krijgen om kennis te maken met muziek EN kennis maken met de weg naar het
muziekonderwijs.
Nu bestaan er allerlei muziekprojecten voor basisscholen die door de Nieuwe Veste aangeboden wordt:
Mysterie van het verdwenen geluid (voor groep 3-4)
Blaasmuziek is cool (voor groep 5-6)
1, 2, 3 speel (voor groep 7)
Nadeel van deze projecten is dat deze allemaal onder schooltijd plaatsvinden. Hierdoor heeft onze vereniging
medewerking aan het project ‘Mysterie van het verdwenen geluid’ af moeten zeggen. Er zijn te veel leden die
overdag niet kunnen.
De FBVB heeft samen met de Nieuwe Veste een nieuw project ontwikkeld genaamd ‘Samen Muziek Maken’.
Dit schooljaar is een pilot gestart in samenwerking met Harmonie Constantia Ulvenhout en Nassau Harmonie Breda.
Dit project bestaat uit 3 fases:
1.
Op school wordt het project ‘Blaasmuziek is cool’ gegeven.
2.
Buitenschoolse groepslessen: hout, koper en slagwerk.
In deze fase krijgen kinderen (die zich hiervoor hebben opgegeven) 16 weken lang muziekles. In blokken van 4
weken worden er allerlei liedjes aangeleerd op een door hen gekozen instrument. Hier zijn (voor de ouders) kosten
aan verbonden.
3.
Afsluiting van het project door middel van een presentatie.
Onder leiding van een vakdocent wordt een presentatie voorbereid. Kinderen die niet mee hebben gedaan met
fase 2, worden er zingend bij betrokken. Op deze manier wordt binnenschools en buitenschools met elkaar
verbonden.
Evaluatie pilot:
•
Bij Harmonie Constantie Ulvenhout deden 11 kinderen mee aan fase 2.
•
Bij de Nassau Harmonie Breda deden 25 kinderen mee aan fase 2.
Beide harmonieën hopen dat een aantal van deze kinderen zich uiteindelijk gaan aanmelden als nieuwe lid.
Gaat muziekvereniging Fidelis ook mee doen?
Het zal niemand ontgaan zijn dat het orkest een flinke krimp heeft meegemaakt. Langzaamaan gaat het de goede
kant op; leden nemen bevriende muzikanten mee naar de repetitie op maandagavond.
Als we nieuwe leerlingen willen aantrekken, moeten we onze handen uit de mouwen gaan steken. Mee doen aan
dit project is niet onmogelijk, maar het vraagt wel wat van de fanfare:
•
Regelen van instrumentarium voor de leerlingen.
•
Organiseren van een (gezamenlijke) repetitie in eigen huis.
•
Meewerken aan de presentatie in fase 3.
•
Ondersteunen bij de werving. •
Een aanspreekpunt voor de uitwerking van bovenstaande om tot een gezamenlijk en uniform product te komen.
De keuze om al dan niet mee te doen is aan Muziekvereniging Fidelis.

