Nyt landsdækkende
harmonikaorkester
- Er du harmonikaspiller?
- Har lyst og evne til at spille på et højere niveau?
- Ønsker du at spille sammen med andre
ligesindede?
- Er du villig til at arbejde for at nå endnu længere på
dit instrument?
- Har du interesse i at spille i orkester for et stort
publikum – måske endda uden for landets grænser?
Så har du nu muligheden for at være med, når vi i fællesskab starter det
landsdækkende harmonika orkester for amatører i Danmark.
Initiativtager til orkesteret er Torild Aasen. I skrivende stund vides ikke hvor og
hvornår øvedagene ligger, men på den stiftende generalforsamling den 13. marts er
der forslag om, at øvedage fastlægges til den 2. søndag i hver måned fra august til
maj.
Harmonikaorkester.dk’s formål er at fremme interessen for harmonikamusik, for
harmonikaen - samt at højne harmonikaspilleres fælles tekniske og musikalske
niveau gennem samspil i orkester under ledelse af dirigent. Repertoiret skal forsøge
at nå et bredt publikum og favne et bredt spektrum af genrer.
Den grundlæggende ide er:
- At skabe en orkestersammenhæng hvor der er åben tilgang for alle - uanset alder,
der har vilje til at spille sammen på et højere niveau inkl. 1. 2. 3. 4. stemme +
basharmonika og backinggruppe.
- At vi i fællesskab skaber musik - vi i første omgang selv skal nyde og stå inde for,
men som også er publikumsvenlig på den måde, at orkestret når ud til et bredt
publikum - også i udlandet. Vi skal spille let og populær underholdningsmusik i Big
Band stil (læs James Last, Andre Rieu m.fl.) Meget gerne med mentalt overskud - så
vi også kan vise publikum at vi kan li’ at spille!
- At vi i kraft af fælles intensivt arbejde, skaber mulighed for at nye kræfter kan
komme med i orkestret.
- At orkestret fungerer som en selvstændig forening med egen bestyrelse.
- At undertegnede ønsker at stå for direktion, men ser gerne at et musikalsk udvalg
er med til at lave rammerne omkring repertoire og optagelseskrav.
Tilmelding
På www.harmonikaorkester.dk finder du denne invitation samt flere oplysninger om
kravene til orkester-deltagerne. Du kan tilmelde dig på siden, eller sende en mail til
haramonikaorkester@c.dk.

