Er du blæserelev på Aalborg Kulturskole
med lyst og motivation til mere…
Så er Aalborg Concert Band helt klart noget for dig!
Aalborg Concert Band er Aalborg Kulturskoles harmoniorkester, som aldersmæssigt spænder bredt fra
12 – 32 år. Vi holder til på Gug Skole, hvor vi spiller hver onsdag fra kl. 18:30 – 20:30.

Fede koncerter og
sociale events
Med til at spille i Aalborg Concert Band
hører også at spille koncerter.
Vi deltager altid til Aalborg Kulturskoles
arrangementer, men arrangerer også selv
koncerter i løbet af sæsonen.
Der arrangeres weekendture, hvor orkesteret
enten deltager i et større arrangement som
Musikskoledage i Tivoli i København eller
andre egne weekendture i ind- eller udland.
Det er altid en stor oplevelse at komme
ud og spille for et rigtigt publikum, og
det styrker det sociale samvær i
orkesteret at være udenfor de daglige
rammer på Gug Skole.

Messingblæser
Træblæser
Percussion
Spiller du klarinet, saxofon, trompet,
tværfløjte, trombone, tuba, horn eller
percussion, er der en plads klar til dig.
I hver instrumentgruppe er der medlemmer,
som har spillet i kortere eller længere tid
i orkesteret.
I flere af instrumentgrupperne deltager også
faglærere fra Aalborg Kulturskole, som
hjælper med undervisningen.

Spilleglæde – engagement - udvikling og oplevelser
går hånd i hånd, når du spiller i Aalborg Concert Band

Det er godt for dig at spille i orkester
Ved siden af soloundervisningen er det godt for dig, at du spiller sammen
med andre. Det er den bedste måde at få del i det fællesskab,
der er mellem alle jer, som kan og vil musikkens sprog.
Du udvikler dig på flere områder, når du spiller i et orkester.
Både dine indlærings- og sociale kompetencer bliver styrket,
samtidig med at du har det sjovt.

Find os på www.aalborgconcertband.com og Facebook

Aalborg Concert Band er en del af dit undervisningstilbud
Er du elev på Aalborg Kulturskole, er Aalborg Concert Band en del af dit undervisningstilbud.
Du skal ikke betale ekstra til Aalborg Kulturskole, fordi du er medlem af orkesteret.
For at der er økonomi til at arrangere weekendturene, er der deltagergebyr til disse ture,
ligesom der sælges billetter til de koncerter, som orkesteret selv arrangerer.

Sådan kommer
du i gang
Tag en snak med din faglærer, eller
kontakt dirigent og orkesterleder,
Henrik Juul-Brinkmann,
på telefon 4240 1445 eller
e-mail henrik_trombone@hotmail.com
Vi glæder os til at tage imod dig
Aalborg Concert Band.

Lige begyndt at spille?
Er du lige begyndt at spille, kan du starte i
Aspirantorkesteret, som også holder til på Gug Skole
Aspirantorkesteret øver hver onsdag
fra kl. 17:30 – 18:30.
Aldersgruppen i Aspirantorkesteret
ligger fra 8 – 12 år.
Når du bliver ældre og mere øvet, rykker du op i
Aalborg Concert Band.
Dirigent og daglig leder af Aspirantorkestret er
Marianne Krull
Telefon 2833 6889
e-mail: Marianne.krull@aalborgkulturskole.dk

