Orkestinformatie
1. Repetities
Locatie
De aula van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (Kronenburgersingel 269, 6511 AS).
Repetitietijden
De repetities van het KJO vinden wekelijks plaats op zaterdagmiddag en -avond. In de zomervakantie
repeteren we voor een langere periode niet. In de overige schoolvakanties wordt er in principe één
week wel gerepeteerd en de rest van de vakantie niet.
•
•

Juniorenorkest (JrO, o.l.v. Berend)
Jeugdorkest (JO, o.l.v. Samuel)

16:00 – 18:15 (met pauze)
19:00 – 21:30 (met pauze)

Let op: we vragen iedereen om een kwartier voor aanvang van de repetitie aanwezig te zijn i.v.m.
inspelen en stemmen.
Sta je onverhoopt voor een dichte deur? Bel dan naar de deurbeltelefoon: 06-17905179.
Meenemen naar de repetitie
• Instrument
• Bladmuziek
• Lessenaar

•
•

Potlood
Extra benodigdheden instrument
(bijv. rietjes, schoudersteun, sourdine,
reservesnaren, hars)

Afmelden voor een repetitie
Wij gaan ervan uit dat iedereen in principe bij alle repetities aanwezig is. Ben je een keer ziek of kun
je om een andere reden niet naar de repetitie komen, stuur dan een mailtje naar
bestuur@keizerstadsjeugdorkest.nl. Vermeld in je mailtje de reden van je afmelding.

2. Bladmuziek
Aan het begin van een nieuw programma krijgt iedereen eenmalig een complete set bladmuziek.
Wees dus zuinig op je partijen en bewaar ze goed.
Voor het bewaren en ordenen van je bladmuziek bevelen we de volgende systemen aan:
Optie 1 - Stop alle bladmuziek van een programma op volgorde in een (2- of 23-rings)
ringbandklapper zonder insteekhoezen (i.v.m. het maken van aantekeningen op de bladmuziek).
Optie 2 - Plak de bladmuziek per muziekstuk aan elkaar en stop alle stukken in een map(je).
Met plakband kun je je bladmuziek makkelijk tot een boekje maken. Zorg hierbij dat je van
tevoren goed bekijkt waar de maten rust zitten waarin je om kunt slaan. Plak de muziek niet te
strak tegen elkaar, zodat deze soepel omslaat.
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3. Communicatie
Nieuwsbrieven
Informatie over concerten, activiteiten en de gang van zaken rondom de repetities zetten wij altijd
voor je op een rijtje in een nieuwsbrief. Onze nieuwsbrieven worden per mail rondgestuurd. In de
nieuwsbrieven vind je op de laatste pagina altijd de planning voor de komende periode. Ook op onze
website (www.keizerstadsjeugdorkest.nl) staat een actuele planning.
WhatsApp
Het Jeugdorkest (JO) heeft een groepsapp waarin niet-officiële (maar wel hele leuke en tevens
nuttige) berichten worden gestuurd. Zit je nog niet in de groepsapp, maar zou je dat wel willen? Geef
dit dan even aan bij een van de bestuursleden.
Let op: afmelden voor een repetitie via WhatsApp is niet de bedoeling.
Contactgegevens
Heb je een vraag aan het bestuur, dan kun je ons bereiken via onderstaand emailadres en
telefoonnummer.
•
•

E-mail:
Telefoon:

bestuur@keizerstadsjeugdorkest.nl
06-52085154 (Barbara Snel)

4. Lidmaatschap
Contributie
De contributie wordt in principe altijd in één keer voor het hele speeljaar betaald, tenzij het bestuur
wegens omstandigheden anders besluit. Het bestuur stelt voorafgaand aan ieder speeljaar vast wat
de contributie voor het nieuwe speeljaar wordt. Begin oktober mailt de penningmeester informatie
over de betalingswijze.
Lidmaatschap opzeggen
Als je lid-af wilt worden, kan dit op twee momenten in het jaar: voor de kerstvakantie en voor de
zomervakantie. Geef altijd tijdig bij het bestuur aan dat je je lidmaatschap wil opzeggen. Dan kunnen
we daar rekening mee houden bij het uitzoeken van nieuw repertoire en het doorschuiven van
andere leden.
Doorschuiven
De dirigenten en het bestuur bepalen in onderling overleg wie op welke plek en in welk orkest zit.
Heb je een speciaal verzoek over je plek? Geef dat dan aan bij je dirigent.
Commissies
Binnen het KJO zijn er verschillende commissies waar je je voor kunt opgeven. Informatie over de
commissies vind je op onze website (www.keizerstadsjeugdorkest.nl).

5. Kleding
Concerten
Op concerten dragen alle orkestleden dezelfde kleur(en). We hanteren als dresscode vaak zwarte
kleding en zwarte schoenen, soms met een effen gekleurd shirt. Zorg er dus voor dat je deze
kledingstukken in je kast hebt liggen voor concerten.
Truien en t-shirts
Het KJO heeft truien en t-shirts met het logo ontworpen. Deze kleding gebruiken we niet als
concertkleding. Het is dus niet verplicht om deze kleding te bestellen. Maar het is natuurlijk wel heel
leuk! Wil je een kledingstuk bestellen? Spreek dan een van de bestuursleden aan tijdens de repetitie.
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