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Doorstroom richtlijnen van de Kon.WOV
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De jeugd houdt ons jong en scherp. Hiervan is ook de Kon.WOV zich bewust.
Daarom hebben wij een gedegen jeugdbeleid ontwikkeld omtrent de doorstroom van jeugdorkesten naar hogere orkesten.
De Kon.WOV vindt het belangrijk om dit voortijdig te communiceren om eventuele teleurstellingen en verkeerde
verwachtingen te voorkomen.
Hieronder hebben we een overzicht gemaakt met de doorstroom richtlijnen per orkest.
De instappers
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt jaarlijks gekeken of het opstarten van dit leerlingenorkest haalbaar is.
Wanneer dit orkest een jaar niet start, zoeken we naar andere mogelijkheden voor de samenspel lessen. Meestal kan
binnen één jaar na aanvang van de les al meegespeeld worden. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om op je eigen
noten, de dirigent en ook nog je medemuzikanten te moeten letten. Daarom wordt er gekeken, in samenwerking met de
dirigent en het bestuur, wanneer je bij de instappers kunt instromen.
Na het behalen van het A-diploma, meestal na twee of drie jaar, kan de leerling overstappen naar de VIM’s. De dirigent
bepaalt, in overleg met het bestuur, of dit ook daadwerkelijk gebeurt.
De VIM’s
Dit orkest is in eerste instantie een opleidingsorkest voor het Harmonieorkest. De leden moeten op een redelijk
speelniveau kunnen musiceren. Ervaren blazers uit het Harmonieorkest spelen regelmatig een partijtje mee ter
ondersteuning. Ook hier staat een vriendschappelijke sfeer en saamhorigheid voorop.
Na het behalen van het B-diploma (C-diploma voor dwarsfluit, altsaxofoon, hobo en fagot), in de regel na vier tot vijf jaar
les, kan de leerling worden toegelaten tot het Harmonieorkest. In het Harmonieorkest worden de individuele kwaliteiten van
de muzikanten verder ontwikkeld, met begeleiding door ervaren muzikanten. Dit loopt parallel aan de opleiding voor het Cen D-diploma. Ook hier bepaalt de dirigent, in overleg met het bestuur, of een leerling kan doorstromen naar het
Harmonieorkest.
De jeugdslagwerkgroep
Vanaf februari 2017 is de jeugdslagwerkgroep opgericht. De reden daarvan is meer aandacht te kunnen besteden aan de
slagwerkers die dat nodig hebben en om deze beter te kunnen begeleiden om goed mee te kunnen komen met de
slagwerkgroep. De meeste slagwerkers van de jeugdslagwerkgroep spelen ook bij de instappers en de VIM’s. In de regel
kan een slagwerker na een half jaar tot een jaar meedoen met de jeugdslagwerkgroep, afhankelijk van het niveau dat hij of
zij dan heeft.
Hier bepaalt de dirigent, in overleg met het bestuur, of een leerling kan doorstromen naar de slagwerkgroep. Het voordeel
is dat voor de jeugdslagwerkgroep en de slagwerkgroep dezelfde dirigent staat. Hierdoor kan al snel bepaald worden
wanneer een leerling klaar is om door te stromen naar de slagwerkgroep.
De jeugdsymfonie
De weg om een strijkinstrument te beheersen blijkt in de praktijk vaak langer dan bij een blaasinstrument. Samenspel is
een belangrijke stimulans om enthousiast te blijven studeren. Het moment om bij de jeugd van de Symfonie in te stromen
blijft maatwerk. Tegen het einde van het tweede lesjaar worden de strijkersleerlingen uitgenodigd voor een repetitie en
beoordeelt de dirigent of de leerlingen in de strijkersgroep kunnen meespelen.

Ook voor de overgang naar de Symfonie gelden geen strakke regels en hechten we waarde aan individuele beoordeling.
Daarom bekijkt de dirigent het niveau van de leerling. In overleg met het bestuur wordt dan besloten of de overstap
mogelijk is.
Als een leerling denkt door te kunnen stromen, kan hij of zij dat altijd aangeven bij de dirigent. Dan zal, in samenwerking
met het bestuur, bekeken worden of dit mogelijk is.

