Voor de meivakantie vindt de feestelijke diploma-uitreiking
plaats. Na de meivakantie wordt de AMV-cursus afgerond
met een proefles: de kinderen mogen een instrument uitkiezen
waarop ze voor de zomervakantie een proefles krijgen van
een van onze docenten.
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Bij muziekvereniging Ons Genoegen (kortweg OG) maken muzikanten van 8 tot 80 jaar
met elkaar al 150 jaar eigentijdse muziek in de drie orkesten die het hart van de vereniging
vormen. Alle orkesten zijn symfonische blaasorkesten, waarin naast blaasinstrumenten
en slagwerk ook cello’s en contrabassen meespelen. De orkesten van OG geven door het
jaar heen verschillende concerten, met een repertoire van Mozart tot Justin Timberlake.
OG is een concertvereniging en loopt niet op straat. Je kunt bij OG AMV-les volgen vanaf
groep 4 of vanaf groep 6 direct een instrument kiezen.
AMV-les
OG biedt als opstap naar de instrumentale lessen al jaren de cursus Algemene
Muzikale Vorming aan. Deze cursus is speciaal voor kinderen van groep 4 en 5 die
graag muziek willen leren maken. In een ongedwongen atmosfeer maken de kinderen
in kleine groepen van maximaal tien leerlingen kennis met de beginselen van muziek.
Ritme, tempo, notenschrift, melodische vorming en samenspel komen op speelse
wijze aan bod. Veel van de muziekinstrumenten die je in Rhenen kunt leren spelen
komen in themalessen voorbij en mogen uitgeprobeerd worden.
De cursus begint na de herfstvakantie. Halverwege de cursus organiseren we een
open ochtend waarbij je drie verschillende instrumenten mag uitproberen en we
met elkaar afsluiten met een groot ‘toeterorkest’!

Muziekles bij OG
Iedereen kan wekelijks individueel muziekles volgen bij OG
(ook zonder AMV-opleiding). Sinds 1998 heeft OG hiervoor
een eigen muziekopleiding. Op dit moment krijgen ongeveer
80 leerlingen van alle leeftijden muziekles: hobo, fagot,
klarinet, saxofoon, dwarsfluit, trompet, trombone, hoorn,
bariton, cello en slagwerk (van drumstel en xylofoon tot
triangel). Binnen de opleiding levert OG dezelfde kwaliteit
als de particuliere muziekscholen door alleen te werken met
hoofdvakdocenten van het conservatorium.
Drie orkesten
OG heeft drie concertorkesten, waardoor elke muzikant op
zijn of haar eigen niveau muziek kan maken. Vaak kan je al na
vier maanden les meespelen in het beginnersorkest Start2Play.
De andere orkesten zijn het opleidingsorkest Music4Fun en
het hoofdorkest, het Symfonisch Blaasorkest (oftewel SBo).
Informatie en inschrijven
Voor informatie over les of een inschrijfformulier neemt u contact
op met e-mail: og.muziekles@gmail.com
Voor informatie over AMV of een inschrijfformulier neemt u
contact op met e-mail: onsgenoegenamv@gmail.com
Meer informatie en inschrijfformulieren vindt u ook op onze
website: www.onsgenoegen-rhenen.nl. In ons muziekgebouw
vindt u ook inschrijfformulieren in het folderrek in de hal:
Muziekgebouw Ons Genoegen, Valleiweg 92B Rhenen.
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