Bent u geïnteresseerd in onze harmonie en speelt u een instrument?
Kom eens kijken op één van onze concerten of onze repetities:
- Voor slagwerkers hebben wij een percussie-ensemble Peso
- Voor de gevorderde muzikant is er de harmonie
- Bent u nog geen gevorderde speler en wilt u eens proeven van het plezierig
samenspelen in groep? Voor u is er "Toontje Hoger".
Kom gerust eens langs op één van onze repetities.
Heeft u nog vragen, stuur een mailtje naar info@opgrimbie.be

10 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN
1. Samen muziek maken in een aangename sfeer.
2. Wij zorgen voor een degelijke muzikale opleiding.
3. Een ontmoetingsplaats en een basis voor een geëngageerd sociaal leven.
4. Onze repetities zijn op maat en met regelmaat.
5. Een programma tussen traditie en vernieuwing.
6. Wij zijn de trotse bezitter van een rijk palmares.
7. Wij kunnen bogen op een rijke tachtigjarige traditie.
8. Een dynamisch bestuur zorgt voor de goede gang van zaken.
9. Dirigenten met uitstekende muzikale en pedagogische kwaliteiten.
10. Ontspanningsactiviteiten voor de jeugd.
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Jeugdharmonie Toontje Hoger

Koninklijke Harmonie St. Martinus

Het jeugdensemble is ontstaan om leerlingen de mogelijkheid te bieden
om in een vereniging te spelen.
De harmonie zelf is voor beginners vaak te hoog gegrepen waardoor dit
ensemble kan fungeren als een ideale springplank naar de harmonie.

De harmonie is het vlaggenschip van de vereniging en treedt aan in
Superieure Afdeling. Dit orkest telt meer dan 65 muzikanten, waarvan
de gemiddelde leeftijd 26 jaar is. Muzikale leiding is sinds januari 2010
toevertrouwd aan Georges Moreau , een professionele dirigent die al
reeds vele prijzen heeft gewonnen.

Repetities: iedere zondag van 11:00 tot 12:00 uur
Dirigent: Ward Opsteyn

Contactpersoon: Lucien Willen 089 77 79 85

We organiseren ook ieder jaar een muziekkamp om onze jonge leden
nog meer te motiveren om muziek te spelen. Deze kampen zijn een mix
van repeteren en toffe spelletjes. Door het jaar worden er ook allerhande
activiteiten georganiseerd zoals bowlen, zwemmen, halloweentocht en
een filmavond. Kortom er valt meer te doen dan alleen muziek spelen in
onze vereniging.

Onze harmonie verzorgt ieder jaar een fantastisch nieuwjaarsconcert
met verschillende gastoptredens. Zo hebben Marco Bakker, Sabien
Tiels, Willy Claes, Gunther Neefs, Barbara Dex, Dana Winner, Paul
Michiels, Jo Lemaire en Johan Verminnen de revue al gepasseerd.
Geregeld gaat onze vereniging op concours, wat al heel wat mooie
resultaten heeft opgeleverd. Zo werden we al Limburgs kampioen met
95,6% en haalden we bij onze noorderburen 92% op het
bondsconcours. En in mei 2010 haalden we de eerste plaats op het
Internationaal Bondsconcours in Berlijn met maar liefst 96%.
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Percussie ensemble PESO
Het percussie-ensemble bestaat sinds 1994, gegroeid uit de toenmalige
drumband. Momenteel staat deze o.l.v. Chris Opsteyn en telt het een
vijftiental leden, waaronder hoofdzakelijk jeugdige muzikanten. Ze
volgen muziekles aan een academie of zijn reeds afgestudeerd. Als je
een goede basis hebt en al enkele jaren slagwerk speelt kan je met ons
meespelen.
Regelmatig worden er concerten gehouden met als hoogtepunt het
nieuwjaarsconcert samen met het harmonieorkest. PESO kan een
gevarieerd concertprogramma spelen met ritmische en/of melodische
accenten, met bewerkingen van moderne en/of meer klassieke werken,
met pop-, latino- of jazznummers, maar ook met originele composities
voor percussie- ensembles.
Repetities: iedere zondag van 10:30 tot 12 uur
Dirigent: Chris Opsteyn

Contactpersoon: Marc Dirkx : 089 77 15 19

"Het magische van de muziek is, dat zij erin
slaagt ons heimwee te doen krijgen naar iets dat
we nooit gekend hebben."

