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Informatie t.b.v. de jeugdslagwerkgroep 
 

Algemeen 

Welkom bij de jeugdslagwerkgroep van Concordia! 

De lestijden zijn van 19.00-19.30 uur (groep 1) en van 19.30-20.00 uur (groep 2) De groepen zullen 

worden samengesteld vanuit het niveau en de kennis die iedereen heeft.  

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar muziekstukken. In principe wordt gespeeld op het 

instrumentarium dat aanwezig is in gebouw Wilhelmina. Je hoeft dus niet zelf je trommel en 

standaard mee te nemen, stokken en muziekstukken zijn genoeg. Mochten er speciale instrumenten 

nodig zijn, dan zal ik dat in overleg organiseren. 

 

Doel 

Het doel van de lessen is het samen leren spelen en exerceren*. (*bestaande uit loop- en 

showbewegingen) Dit betekent dat de lesstof thuis ook geoefend moet worden, zodat we veel tijd 

kunnen besteden aan de groep.  

  
Afmelden 

Mocht je een keer niet kunnen, geef dat dan op tijd door naar ondergetekende. Dat kan via mail of 

telefoon. 

 

Lesinhoud 

Per les zullen de volgende onderwerpen aan bod kunnen komen: 

 Inspelen 

 Voor- en naspelen 

 Improviseren 

 Techniekoefeningen op verschillende soorten slag- en percussie-instrumenten 

 Samenspel 

 Repertoire instuderen 

 Programmeren muziekstukken (o.a. uit het hoofd leren) 

 Exercitie en show 

 

Optredens 

Het is natuurlijk de bedoeling dat je hetgeen je geleerd hebt ook kunt laten horen en zien aan het 

publiek. Daarom zijn er elk jaar een aantal optredens, speciaal voor jeugdleden. Je wordt daarvan 

op tijd op de hoogte gebracht.   
 

Tot slot 

Ik wil iedereen een bijzonder muzikaal seizoen toe wensen. Veel plezier bij de jeugdslagwerkgroep! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jos Taken 

Instructeur malletband 

Mail: j.j.b.taken@kpnmail.nl 

Mobiel: 06 13948347 

 

Voor overige vragen kan er ook contact gezocht worden met: 

Cristo Scharenborg  

bestuurslid jeugdzaken van Concordia: 

Mobiel: 06 21243580 

 

PS Op de volgende pagina staat de planning tot het einde van het jaar. 

Schrijf deze data s.v.p. duidelijk op de kalender/agenda! 
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Planning jeugdslagwerk 2015 1e periode (tot 1-1-2016) 

 

Donderdag 17 september : 1e les en uitleg + groepsindeling maken 

Donderdag 24 september : geen les i.v.m. afwezigheid Jos 

Donderdag 1 oktober  : les volgens groepsindeling 

Donderdag 8 oktober  : les volgens groepsindeling 

Donderdag 15 oktober : geen les i.v.m. optreden malletband 

Donderdag 22 oktober : geen les i.v.m. herfstvakantie 

Donderdag 29 oktober : les volgens groepsindeling 

Donderdag 5 november : les volgens groepsindeling 

Donderdag 12 november : les volgens groepsindeling 

Donderdag 19 november : les volgens groepsindeling 

Donderdag 26 november : les volgens groepsindeling 

Donderdag 3 december : les volgens groepsindeling 

Donderdag 10 december : les volgens groepsindeling 

Donderdag 17 december : les volgens groepsindeling 

Donderdag 14 december : geen les i.v.m. kerstvakantie 

Donderdag 31 december : geen les i.v.m. kerstvakantie 

 
 

 

 


