Informatie samenspel Metropole Orkest
kunstwandelroute ‘Van water naar land’
Zaterdag 17 november start de kunstwandelroute: ‘Van water naar land’. Het productieteam van
De Meerpaal verklapt alvast dat er veel lichtkunstwerken aanwezig zijn op de route. De muzikale
grand-finale wordt verzorgd door musici van het Metropole Orkest, in samenwerking met zo veel
mogelijk muzikanten en docenten uit Flevoland. Interesse in meespelen? Lees alle in’s en out’s!
Hoe kan ik mij aanmelden om mee te spelen met het Metropole Orkest?
Je kunt je aanmelden tot 1 oktober 2018 door een e-mail te sturen naar Mariëlle Mud:
m.mud@meerpaal.nl. Geef in je bericht in ieder geval de volgende informatie door:
- Naam en achternaam
- Of je alleen jezelf opgeeft of een heel gezelschap. Geef aan om hoeveel mensen het gaat.
- Welk instrument jij bespeelt / welke instrumenten het gezelschap bespelen.
- Telefoonnummer
Welke instrumenten mogen allemaal meedoen?
Alle instrumenten zijn welkom, met uitzondering van zang en accordeon. Voor bijna alle
instrumenten is bladmuziek beschikbaar. Mocht er nog geen bladmuziek zijn voor jouw instrument,
dan wordt deze gecomponeerd en naar je gemaild.
Wat wordt er van mij verwacht na aanmelding?
Het liefst dat je zo veel mogelijk oefent, zodat je klaar bent goed repeteren op 17 november vooraf aan het
optreden:
 11.00 tot 13.00 uur:
Groepsrepetities (koper, hout, strijkers, toets en slagwerk apart);
 14.00 tot 16.00 uur:
Tutti repetitie (dus iedereen samen);
 Vanaf circa 17.00 uur:
Optreden. Afhankelijk van het aantal bezoekers worden de stukken vaker
ten gehore gebracht.

Op welk niveau wordt er gespeeld?
Waarschijnlijk wordt er op niveau C gespeeld. Dit staat nog niet vast, maar geeft al wel een indicatie.
Zijn de muziekstukken al beschikbaar?
Ja. Er staan al vier muziekstukken in de gratis app ‘MO Adventure’. Daarvan gaan we in ieder geval
Blues for Stephanie doen. De titels van de andere stukken volgen nog. Je kunt via een link in de app
de bladmuziek downloaden. Ook zijn er filmpjes van orkestleden die uitleggen hoe je het stuk moet
spelen.
Ik heb nog wat vragen. Waar kan ik terecht?
Al je vragen worden met liefde beantwoord door Mariëlle Mud van de Meerpaal in Dronten. Je kunt
haar bereiken via e-mail: m.mud@meerpaal.nl.

