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Van de bestuurstafel
FBVB deel 2
In de vorige nieuwsbrief was een stuk te lezen over de FBVB. Daarin stond een algemeen verhaal over de
FBVB zelf.
In dit tweede deel zal wat uiteen worden gezet over de Commissie VIM (Verandering Instrumenteel
Muziekonderwijs).
De FBVB organiseert in principe ieder jaar een muziekproject voor de leden van de opleidingsorkesten van
Bredase muziekverenigingen. In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat er in oktober 2018 een festival
gehouden gaat worden. Daarnaast verlenen de aangesloten verenigingen ook hun medewerking aan
projecten zoals Blaasmuziek is Cool en Het Mysterie van het verdwenen geluid. Marlies en Claudia hebben
vanuit deze projecten een eigen project ontwikkeld en dit met enkele muzikanten van Fidelis op scholen in
de Haagse Beemden gegeven. Toch lijkt de stap naar de Nieuwe Veste of lidmaatschap van een
vereniging te groot. Er komen gewoon te weinig leerlingen uit voort. Voor veel potentiële leerlingen is een
schooljaar Nieuwe Veste te kostbaar. Bovendien is de locatie van de Nieuwe Veste voor velen te ver weg.
Heel veel verenigingen, die aangesloten zijn bij de FBVB, hebben hiermee te kampen.
Na een verkennende ronde van de FBVB is er contact gezocht met de Nieuwe Veste in hoeverre er
samengewerkt kan gaan worden om tot een nieuw, laagdrempeliger product te komen. De Nieuwe Veste
wil samen met een werkgroep uit de FBVB, de werkgroep Verandering Instrumentaal Muziekonderwijs (VIM)
de mogelijkheden onderzoeken voor een product wat tussen de proeflessen en het volwaardig
lidmaatschap van harmonie of cursusjaar van de Nieuwe Veste staat.
De Commissie VIM is met het volgende voorstel gekomen:
Fase 1: kennismaken met muziekinstrumenten. Klassikale lessen over hout, koper en slagwerk, zoals
“Blaasmuziek is cool”.
Fase 2: Vrijwillige, naschoolse muzieklessen; waar apart voor betaald moet worden. Bij voorkeur vinden deze
muzieklessen op de basisschool plaats.
Fase 3: Binnen school werken aan het eindproject. Kinderen die fase 2 hebben doorlopen vormen een
orkest (aangevuld met muzikanten van de muziekvereniging). Kinderen die fase 2 niet hebben doorlopen
zorgen voor begeleiding, zoals zang en dans.
De Nieuwe Veste heeft dit voorstel goedgekeurd en gaat een pilot starten op een basisschool in Ulvenhout.
Of dit gaat leiden tot meer nieuwe, jeugdige muzikanten moet in de toekomst blijken.
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De Rabobankclubkascampagne
heeft € 85,40 opgebracht voor
onze vereniging.

ACTIVITEITEN

WIJ FELICITEREN

zaterdagavond 15 september: KAM
zaterdagavond 3 november:
Musical-concert
zaterdagavond 22 december: Kerstconcert
Het concert in de Grote Kerk is komen te vervallen

Esther jarig op 4 mei
Marlies jarig op 4 mei
Frank jarig op 12 mei

FIDELIS-UITJE 2018
Zo we hebben het weer gehad, het Fidelis uitje zit erop. En wat hebben we het leuk gehad. Veel
gelachen, veel gepraat, lekker genoten van een drankje in de zon. Maar ook buiten dat moest er
nog iets gedaan worden dus dacht de organisatie laten we gaan racen in een badkuip. Wie kan
dat nou zeggen. Ook hierom hebben we ontzettend gelachen, het was nek aan nek en
bloedstollend spannend maar helaas heeft team 1 op het nippertje gewonnen met 2-1. Maar of
dat helemaal eerlijk is gegaan is natuurlijk maar de vraag. Volgend jaar een herkansing met een
wc potten race denk ik dan maar. Ook waren er een aantal waaghalzen die nog een tokkelbaan
aandurfde maar de meeste bleven veilig op de grond toekijken. Na al die inspanning lekker
gesmuld van de goed gevulde planken met onder andere friet, spareribs, kibbeling en saté en
het ijsje niet te vergeten.
Organisatie bedankt het was een gezellige dag zeker voor herhaling vatbaar.
Groetjes van Sabine
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