
 
 

 

Winterswijk, 16-09-2014 

Hallo muziekliefhebber, 

Muziekvereniging Concordia is voornemens om per januari 2015 te starten met een LEGO-orkest. 

LEGO staat voor leerling- en gevorderde muzikanten. We zijn daarom op zoek naar muzikanten die 

graag mee willen spelen in het LEGO orkest. 

Ben je: 

- Oud- muzikant met een instrument dat ligt te verstoffen op zolder? 

- Lid van het harmonie-orkest en wil je graag meer muziek maken? 

- Lid van het harmonie-orkest en wil je graag op eenvoudiger niveau muziek maken? 

- Ouder van een leerling en wil je het LEGO-orkest ondersteunen? 

- In het bezit van je A-diploma? 

- Enthousiast en wil je graag samen mooie muziek maken? 

Dan is het LEGO orkest iets voor jou! 

 

Het belangrijkste doel van het LEGO orkest is om samen met veel plezier muziek te maken. Door 

leerlingen en gevorderde muzikanten samen in een orkest te laten spelen is het mogelijk om een 

groter orkest met een betere bezetting samen te stellen. Dit heeft als groot voordeel dat er meer, 

gevarieerdere en meer aansprekende muziekstukken gespeeld kunnen worden. Een ander voordeel 

is dat de leerlingen veel kunnen leren van de gevorderde muzikanten.   

 

Het LEGO-orkest zal iedere dinsdag van 19.00-19-45 repeteren in gebouw Wilhelmina onder leiding 

van Arjan Colenbrander. Als je geïnteresseerd bent is er dinsdag 21 oktober van 19.00-19.30 een 

startbijeenkomst in verenigingsgebouw Wilhelmina te Kotten. Dan wordt er meer uitleg gegeven en 

kan je je eventueel aanmelden. Concordia stelt voor alle leden van het LEGO orkest een instrument 

beschikbaar. Ook is het mogelijk om een korte cursus van 10 lessen bij muziekschool Boogie Woogie 

te volgen.  

 

We hopen dat je ook enthousiast bent geworden en zien je graag terug op 21 oktober! 

 

Voor vragen kun je contact op nemen met Nicole Frielink: 

nicolefrielink@hotmail.com , 0543-564030 of 06-20292005. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens Bestuur Muziekvereniging Concordia, Nicole Frielink 


