VRIJWILLIG FANFAREKORPS
DER GENIE

Open posities bij het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie

BUGELISTEN - F HOORNISTEN - TENOR TROMBONIST
SOPRAANSAXOFONIST - Bb BASSISTEN - ALLROUND ORKESTSLAGWERKER
GROTE TROM SPELER VOOR OP DE WEG - TAMBOERS
WIE ZIJN WE
Het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie (VFKG) is het officiële orkest en het muzikale visitekaartje van
het Regiment Genietroepen en telt momenteel ong. 65 spelende leden vanuit geheel Nederland!
Gezellige sfeer is bij ons erg belangrijk en staat evenals de muzikale kwaliteit hoog in ons vaandel.

Muzikaliteit en kameraadschap, daar draait het om! Sodeju!
WIE ZOEKEN WE
JOU! Want je hebt affiniteit met militaire muziek en altijd al in een (semi) militair orkest willen
spelen. Dit is je kans om deel uit te gaan maken van het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie. Je weet dat
marcheren een belangrijk deel uitmaakt van onze meeste optredens. De laatste jaren treden er
steeds vaker vrouwen toe tot ons korps en nog meer vrouwen zijn zeer van harte welkom!
Specifieke eisen voor de grote trom speler voor op de weg en de allround slagwerker
- De Grote Trom-speler voor op de weg die we zoeken is een “baas op straat” tijdens marcheren en
Taptoes, die tevens met concerten hand- en spandiensten kan verrichten binnen de slagwerksectie.
- De allround slagwerker die we zoeken kan ook met melodisch slagwerk goed uit de voeten en is
een stuwende kracht op bekkens op de weg tijdens marcheren en Taptoes.
WAT GA JE DOEN
Als Geniemuzikant neem je deel aan alle voorkomende optredens en aan de muzikale- en
exercitierepetities onder leiding van de Kapelmeester en de TM-instructeur. Verder houd je je
muzikale niveau op peil door middel van thuisstudie met daarbij ook het instuderen van nieuwe
muziekwerken. Het repertoire omvat naast marsmuziek ook klassiek repertoire, lichte muziek en
originele fanfarewerken.
NIVEAU
Je speelt op een aanvaardbaar niveau, vergelijkbaar met ong. C niveau van een streekmuziekschool
of van een landelijk muziekverbond. Uiteraard is een diploma op C niveau of een hogere opleiding
altijd een pre. Verder heb je bij voorkeur orkestervaring binnen een fanfarekorps, harmonieorkest of
een brassband. (HAFABRA)
REPETITIES
Het VFKG repeteert 1 maal in de maand op de Van Brederodekazerne te Vught op een zaterdag van
10.00 tot ong. 14.30 uur met pauzes en na afloop een kort gezellig samenzijn.
OPTREDENS
Het VFKG heeft ong. 15 optredens op jaarbasis uiteenlopend van: Streetparades, Taptoes in binnenen buitenland, Militaire ceremoniële optredens tot en met mooie concerten.
AANMELDEN
Meld je via deze site via het contactformulier aan en alle noodzakelijke info word je dan spoedig
toegezonden met daarbij een uitnodiging om kennis te komen maken tijdens een repetitie.

1

