Weetjes voor Nieuwe Muzikanten (dd jan.2012)
Uitgebreide info, foto’s , geschiedenis, repetities, palmares, agenda …
zie www.opgrimbie.be
Er is een snelle email FLASH met info over aankomende activiteiten en een Martinusbode in juni en
december die terugblikt op het afgelopen half jaar.
Martinus is een bezige muziekvereniging die lid is van VLAMO (Vlaamse Amateur Muziek
Organisatie) en van de Gemeentelijke Culturele Raad Maasmechelen. Het is een erkende VZW met
aangepaste statuten (Staatsblad 29dec2005) en Huishoudelijk Reglement.
Het doel is goede muziek te spelen in verenigingsverband (nu Superieure Afdeling) en daartoe
middelen aan te dragen die dat mogelijk maken of bevorderen. Daarom zijn er ook twee soorten
effectieve leden: muzikanten en ondersteunende leden. Voor de muzikanten geldt als belangrijkste
toelating het muzikale niveau en voor de andere leden het zich nuttig willen maken voor de
vereniging. Het verstrekken van je gegevens (adres, gsm, email, NN…) wordt beschouwd als je
aanmelding en die gegevens zijn ook noodzakelijk voor je Vlamo lidmaatschap en verzekering. Gelieve
wijziging van die gegevens door te geven aan secretaris@opgrimbie.be . Het lidgeld voor muzikanten
bedraagt momenteel nul (0) euro.
De meeste muzikanten hebben een eigen instrument; Martinus heeft zelf een aantal instrumenten
die geleend kunnen worden mits een overeenkomst en waarborg; voor het onderhoud /de
herstelling van dit instrument is er een onderhoudsrol en de kosten worden 50% verdeeld over lid en
vereniging. Bij concerten is ons uniform zwart (met wit hemd en strik voor de mannen). Voor deze
zaken kan u zich wenden tot Tuur Opsteyn.
De repetities van het harmonieorkest zijn normaal op zaterdag van 18.30‐21 u. We beginnen stipt op
tijd dus wees vóór half zeven aanwezig. De vakantieperiode is normaal van begin juli tot half
augustus. Als u niet aanwezig kan zijn gelieve uw collega’s tijdig te verwittigen via
afmelden@opgrimbie.be . Uw plaats (partij) in het orkest wordt bepaald door de dirigent en uw
pupiterhoofd en uiteraard gebeurt dit in overleg met de collega’s; de samenstelling van het
repertoire is vooral de taak van dirigent en muziekcommissie (pupiterhoofden).
Partituren worden u de eerste keer geprint bezorgd (in uw hangmap van het rolwagentje); als u een
partij kwijt bent kijkt u mee bij uw collega of stuurt u een mail naar bibliotheek@opgrimbie.be en
krijgt u een electronische versie gestuurd. Partituren die niet meer direct gebruikt worden, bewaart u
persoonlijk totdat wordt meegedeeld dat u ze kan verwijderen (in de blauwe box voor de papierslag).
Na de repetitie is de eerste (gewone)consumptie gratis. Daarna is er een democratische prijs, die u
betaalt (per consumptie/ of aan eind avond of met een drinkkaart ( € 15 voor 15 consumpties).
Er is ook een jeugdorkest (JOM) met een eigen repertoire en dirigent, hetgeen een opleidingsorkest
is naar de grote harmonie. Zij repeteren op zaterdag van 17 tot 18 u. Er is ook een jeugdcommissie
die enerzijds aandacht geeft aan de muzikale opleiding (repetities,concerten, muziekkamp…) en
anderzijds sociale activiteiten ontplooit (Halloween, film, schaatsen… ). Contacteer hiervoor Anne
Kuypers of Hanne Reijnders. Er is een damescommissie (ouders , partners of andere
belangstellenden) die activiteiten organiseert en geld in het bakje brengt via Mossel&Steakdag,
entree karnaval enz… . Op de even maanden houden wij papierslag in Opgrimbie.Vrienden van
Martinus geven via een jaarlijkse bijdrage financiële steun aan het Instrumentenfonds. Donateurs
en sponsors worden geworven bij het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert. Nog vragen? Spreek je collega
aan , raadpleeg het bord of website of neem contact via voorzitter@opgrimbie.be (0486 847 925).

