
 

M-tastic! 
Jeugd-poporkest 

Dit orkest, o.l.v. Sylvie de Lyon, 
bestaat uit een zeer gevarieerde 
groep mensen. Hier spelen niet 
alleen jongeren en volwassenen die 
in opleiding zijn, maar ook 
muzikanten die het gewoon leuk 
vinden om in dit orkest te spelen. 
Het repertoire is up-to-date en er 
worden vaak zeer actuele tophits 
toegevoegd. De partijen zijn 
aangepast aan de verschillende 
niveaus van de muzikanten. De 
bezetting bestaat uit een 
ritmesectie,  een groot aantal 
blazers en zelfs strijkers, en 
natuurlijk ontbreekt ook hier de 
zang niet. Repetities zijn op 
dinsdagen van 18.45 tot 19.45 uur.  
Nieuwe muzikanten welkom! 

Just-M! is het hoofdorkest van de 
muziekvereniging. Het orkest is het 
beste te omschrijven als een 
spetterend coverorkest, met repertoire 
uit vooral de Top 2000. Met een 
bezetting bestaande uit zanger, 
zangeressen, ritmesectie en een groot 
aantal blazers weet het orkest o.l.v. 
dirigent Aart Versluis menig zaal op 
zijn kop te zetten. Het orkest bestaat 
uit muzikanten die al wat langer 
spelen of een bepaald niveau hebben 
bereikt (dit ter beoordeling van de 
dirigent). De repetities zijn op 
dinsdagen van 20.00 tot 22.00 uur in 
het dorpshuis in Meteren.  
Nieuwe muzikanten welkom! 

Muziek 

 
www.muziekverenigingmeteren.nl 

muziekverenigingmeteren@gmail.com 
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"Plezier staat 
voorop" Music@Meteren-class 

Kinderen v.a. 7 jaar bieden wij een 
algemene muziekcursus, de 
Music@Meteren-class. Voor meer 
informatie over dit cursusjaar verwijzen 
wij graag naar onze site. 
 
Lestraject - starterslid 
Wij stimuleren het als iemand een 
instrument wil leren bespelen. Dit doen 
we door de beginnende muzikant, of de 
ouders, te informeren over hoe zij hun 
muziekopleiding zelf kunnen regelen. 
Wij geven advies over docenten en 
intrumentenhuur. De organisatie en 
bekostiging van dit deel van het traject 
ligt dus bij de muzikant zelf  en de 
vereniging speelt daarbij een adviserende 
rol. U vindt op onze site informatie over 
docenten die u eventueel voor de lessen 
kunt benaderen en adressen waar u een 
instrument kunt huren.  

Muziek maken in Meteren 
Muziekvereniging Meteren is een gezellige, moderne vereniging met twee orkesten: het hoofdorkest 
Just-M! en het jeugd-poporkest M-tastic! Beide orkesten treden regelmatig op in de regio. Het 
repertoire is zeer gevarieerd, en bestaat voor een groot deel uit nummers uit de Top 2000.  

Leerlingen die nog niet in een orkest spelen zijn een belangrijk deel van onze vereniging en worden 
nauw betrokken bij verschillende optredens. Wij geven in deze brochure informatie over de 
opleidingsmogelijkheden voor beginnende muzikanten.  
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Maar dat is niet het enige dat wij als 
vereniging kunnen doen. In deze 
tussenperiode, tot de leerling het niveau 
heeft bereikt om in het jeugd-poporkest te 
komen spelen, bieden wij een "starters-
lidmaatschap" aan voor slechts € 15,-- per 
jaar. De leerling blijft zo bij onze vereniging 
betrokken en wordt van alles op de hoogte 
gehouden. Een paar keer per jaar mogen de 
starters meerepeteren met het jeugdorkest 
en mee optreden. De muziek wordt door de 
dirigent van M-tastic! zo geschreven dat elk 
niveau leerling mee kan spelen.  
 
De leerlingen ervaren zo het plezier in het 
samenspelen in een orkest en kunnen 
regelmatig ouders, familie en vrienden én 
zichzelf trots maken door te laten zien hoe 
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zij zich ontwikkelen. Door de contacten van 
de vereniging met de docenten zal tijdig 
blijken wanneer een student het niveau 
heeft behaald om naast de eigen privélessen 
ook volledig met het jeugdorkest mee te 
gaan spelen. Meestal is dit na ongeveer twee 
jaar les. Het starterslidmaatschap wordt dan 
omgezet naar een jeugd/volwassen 
lidmaatschap. 
 
Dit traject is uiteraard voor iedereen te volgen. 
Of je nu uit de Music@Meteren-class komt of al 
ergens muziekles volgt, en je wilt graag af en toe 
optreden en samen met anderen muziek maken; 
je bent bij ons van harte welkom. 


