
Welkom 
Algemene informatie muziekvereniging voor nieuwe leden Groot Orkest 
 
 

Leuk dat je interesse hebt in onze muziekvereniging! 
 

Uit ervaring weten we dat de eerste keren spelen in een orkest, en/of bij een nieuwe vereniging,  overweldigend kan zijn. 
Daarnaast krijg je te maken met allerlei zaken die spelen in een orkest en vereniging.  Om je te helpen een beeld te krijgen van 
het reilen en zeilen van Muziekvereniging Constantia hebben we wat zaken voor je bij elkaar gezet. 

 

Orkesten 
Binnen de muziekvereniging hebben wij verschillende orkesten. Hieronder worden deze beschreven. 
 
Opleidings- en Klein Orkest 

Het Opleidings- en Klein Orkest zijn onze jeugdorkesten. Jeugdleden starten vaak met een oriëntatieprogramma (Ik-Speel-
Muziek) en stromen daarna in bij het Opleidingsorkest. Na ongeveer 2 jaar stromen zij door naar het Klein Orkest waarbij zij 
soms samen met het Groot Orkest optredens verzorgen. 
Vanaf 12-13 jaar volgt dan geleidelijk aan de doorstroming naar het Groot Orkest. 

 
SlagwerkOpleiding en STIXX 

De kinderen die voor slagwerk kiezen, stromen vanuit het Opleidingsorkest door naar de groep SlagwerkOpleiding.  
Vanaf 13-14 jaar kiezen of ze of zij doorgaan in het Groot Orkest of in de separate slagwerkgroep STIXX. 
 

Groot orkest 
Het Groot Orkest is het grootste muzikale gezelschap binnen Constantia en heeft de bezetting van een harmonie. Het Groot 
Orkest bestaat uit ongeveer 40 muzikanten en staat onder leiding van dirigente Arlette Zwaans. Het repertoire van het orkest 
is erg divers met zowel moderne als klassieke muziek. Van Palladio en Redetzky Mars tot aan filmuziek van Star Wars en The 
Lion King. Maar ook de Klezmer Shirim en Waltz no2 hebben op de lessenaar gestaan. 
 
Door het Groot Orkest worden uiteenlopende concerten gegeven. Naast passende muziek bij de Dodenherdenking en 
Koningsdag, worden er ieder jaar een aantal concerten gegeven.  

 

Repetities 
Onze vaste repetitieavond is op dinsdag van 19:30 uur tot 21:30 uur. Rond 20:30 uur hebben we een pauze van 15 minuten. In 
principe repeteren we in de grote zaal van de Nieuwe Nobelaer. Een enkele keer moeten we uitwijken naar een andere zaal, of 
heel soms naar een andere locatie.  
In de zomervakantie, kerstvakantie en tijdens carnaval zijn er geen repetities.  

 
Kort voor een optreden kunnen er  extra en/ of generale repetities zijn. Deze kunnen op een ander moment en locatie 
plaatsvinden dan de vaste repetitieavond.  
 

Instrument en bladmuziek 
Wanneer je geen eigen instrument hebt, bestaat de mogelijkheid een instrument via de vereniging te huren. Uiteraard zijn hier 
kosten aan verbonden. Het instrument is dan ook verzekerd en wordt netjes onderhouden. 
 
Zodra je lid bent, krijg je toegang tot het besloten deel van onze website. Daar is alle muziek opgeslagen die op dat moment op 
de lessenaar staat, of gaat komen. Deze muziek kan je downloaden en uitprinten (of op een tablet zetten). 
Je draagt er zelf zorg voor dat je de (juiste) bladmuziek tijdens de repetities bij je hebt. 

 
Kleding tijdens uitvoeringen 
Bij officiële gelegenheden wordt nog gespeeld in uniform (alleen Groot Orkest). Momenteel is dat alleen tijdens de aubade van 
Koningsdag en bij de dodenherdenking van 4 mei. Marleen van Unen (fluitiste) beheert deze uniformen. Indien je er een nodig 
hebt, kan je contact met haar opnemen. 
 
Voor de overige concerten wordt vooraf gecommuniceerd in welke kleding je verwacht wordt. Normaal gesproken zijn we in 
zwart gekleed (ook zwarte schoenen).  
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Communicatie 
TeamApp 

Onze algemene communicatie, zoals aanwezigheid, repetitieplanning, nieuwsberichten en optredens gaat via de app 
TeamApp. Zodra je lid bent, meldt de secretaris je aan en geeft een uitleg over deze app. Van ieder lid wordt verwacht deze 
app te gebruiken bij bijvoorbeeld afmelding. 
 

Mentoren 
Binnen de secties van het Groot Orkest zijn mentoren aangewezen. Deze mentor maakt je in het begin wegwijs binnen de 
vereniging. Daarnaast is deze mentor jouw eerste aanspreekpunt bij vragen over de muziek, techniek, niveau, optredens en 
verdeling van de stemming binnen de sectie. Op dit moment wordt er binnen de secties voornamelijk gebruik gemaakt van 
WhatsApp. De mentor zal je aan de verschillende groepjes toevoegen. 
 
De volgende secties met hun mentoren zijn aanwezig: 

 Hoog hout Chris Jochems 
 Saxofoons Nancy Dirne 
 Laag koper en laag hout Jitske Haket 
 Trompetten en trombones Tijs Kleemans 

 

Verenigingsleven 
Er zijn diverse (tijdelijke) commissies en werkgroepen actief om de vereniging goed te laten draaien. Wanneer je wat 
ingeburgerd bent wordt ook jouw inzet zeker gewaardeerd!   
 
Samen muziek maken is geweldig leuk, maar daarnaast willen we ook dat er tijd is voor informeler contact. Dat komt het samen 
muziek maken alleen maar ten goede. Tijdens de pauze (20:30 uur -20:45 uur) heb je tijd om je orkestgenoten te spreken. Na 
afloop van de repetitie is er een (vrijblijvende) gelegenheid nog wat na te borrelen aan de bar van de Nieuwe Nobelaer.  
 
Als afsluiting van het jaar wordt na de laatste repetitie vóór de zomervakantie een gezellige avond georganiseerd voor de hele 
vereniging. Deze wordt ieder jaar door een andere sectie georganiseerd. 
 

Website 
Muziekvereniging Constantia heeft een website: https://www.constantia-el.nl. Hierop vind je allerlei informatie over de 
muziekvereniging. Daarnaast vind je hier ook informatie over concerten die gaan komen, of die we al gedaan hebben.   
Ook zijn hier de tarieven voor contributie en instrumenthuur terug te vinden. 
 
Naast de website, zijn we ook actief op Facebook en YouTube. Daar vind je ook foto’s en filmpjes van onze optredens. 
 

Bestuur 
Het bestuur van Constantia komt minimaal 1x per maand bij elkaar. Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering. 
De bestuursleden zijn: 

 Voorzitter Richard Kalsbeek (voorzitter@constantia-el.nl) 
 Secretaris Nancy Dirne (secretaris@constantia-el.nl) 
 Penningmeester Ton Jongeneelen (penningmeester@constantia-el.nl) 
 PR Femke Nouws (pr@constantia-el.nl) 
 Algemeen bestuurslid Annelies Bink (annelies@constantia-el.nl) 
 Algemeen bestuurslid Iwan Heeffer (iwan@constantia-el.nl) 

 
Naast het bestuur zijn er nog andere personen die een bijzondere taak hebben:  

 Dirigent orkesten Arlette Zwaans 
 Instrumenten Iwan Heeffer (instrumentbeheer@constantia-el.nl) 
 Kleding/Uniformen Marleen van Unen (fluitiste) 

 
We hopen dat je je snel thuis voelt binnen de vereniging.  
Heb je vragen of tips: we staan er voor open! 


