Koninklijke Harmonie St-Bavo Wilrijk vzw.
St-Camillusstraat 31 2610 Wilrijk

Profiel van de vereniging
-

Bezetting: totaal 36 muzikanten
Hobo: 2
Dwarsfluit: 6 = 2 eerste + piccolo, 3 tweede
Klarinet: 9 = 3 eerste – 2 tweede – 3 derde – 1 basklarinet
Saxofoon alt: 3 = 1 eerste – 2 tweede
Saxofoon tenor: 1
Saxofoon bariton: 1
Trompet: 2
Bugel: 1
Hoorn: 2
Euphonium: 2
Trombone: 2
Bastuba: 2
Slagwerk: 3 = 1 drum – 1 percussie – 1 melodisch slagwerk

-

Huidige klassering : Uitmuntendheid in Provincie Antwerpen (laatste deelname 2016)

-

Eigen lokaal – op bovenstaand adres met:
aparte repetitieruimte – aparte verbruikszaal – extra vergaderzaal – keuken – opslagruimte

-

Repetities op donderdagavond van 20u tot +/- 22u15

-

Jaarlijkse activiteiten:
1e zondag van januari: Opluistering van Eucharistieviering ter ere van de overleden leden
Lenteconcert:
periode maart of april steeds in samenspraak met CC De Kern
Maandag in mei:
Kind en Harmonie, concert voor kinderen van de lagere school
Pinksteren:
Aperitiefconcert bij bevriende vereniging De Kegelaar Wilrijk
Laatste weekend oktober: Themaconcerten (zaterdag avond en zondagnamiddag)
11 november:
Hulde aan de overledenen van de WO op de Bist
e
2 weekend van December: Opening van de Kerstmarkt (vrijdagavond concert in openlucht)

-

Ambities:
Behoud van niveau
Nieuwe muzikanten aantrekken vanuit muziekschool, omgeving …
Nauwere samenwerking met de academie van Wilrijk (instroom vanuit academie)
➢ Workshop en masterclasses samen organiseren
➢ Gezamenlijke ‘open’ repetities in samenwerking met de leerkrachten instrument

Profiel van de dirigent
-

Pedagogisch geschoold dirigent (alternatieve leercontext)
Enkele jaren ervaring als dirigent in harmonie/fanfare
Kordate, soms strenge aanpak tijdens de repetities met de nodige empathie van de
individuele mogelijkheden van de muzikanten
Teamplayer
Stelt de vereniging op 1
Legt de lat hoog, maar nog in het zicht van alle muzikanten
Laat de “zwakkere” muzikanten niet aan hun lot over.

-

Bepaalt mee de muziekkeuze samen met muziekbestuur
Draagt de eindverantwoordelijkheid en uiteindelijke beslissing van de uit te voeren werken.
Geeft tijdig nieuwe stukken door aan bestuur en bibliothecaris

-

Bereid om regelmatig te evalueren en bij te sturen indien nodig
Bereid om de niet-muzikale activiteiten mee te ondersteunen – te helpen
Werkt actief mee aan de samenhang van de groep

Wat biedt de Kon. Harmonie Sint Bavo
-

Eigen lokaal met faciliteiten zodat alles kan blijven staan in een af te sluiten ruimte
Eigen verbruiksruimte met eigen tap
Eigen secretariaat met kopieermogelijkheden
Eigen vervoer voor instrumenten naar optredens

-

Hechte groep van muzikanten – samen opbouwen/afbreken
Muzikantengroep van uiteenlopende leeftijden : 11 – 75 jaar
Binnen elke pupiter zijn er mogelijke solisten
Uitgebreide kennissenkring bij bevriende muziekverenigingen voor helpers-muzikanten

-

Vrijwilligersvergoeding – onkostennota – mogelijkheid tot maken van factuur (btw-plichtig)

-

Activiteiten ter bevordering van de groepsgeest:
o Gezellig samenzijn voor muzikanten en helpers van de vereniging met viering van de
jubilarissen
o Mosselavond (september)
o 2e maandag van augustus: Opendeurdag naar aanleiding van Wilrijk Jaarmarkt
o familiedag: fiets- of wandeltocht + barbecue

