Gouden tips voor de Muzikant :


Kom steeds te laat op de repetitie zodat u extra opvalt.



Rietbeschermers altijd zodanig aan de lessenaar bevestigen dat deze gemakkelijk op de grond
kunnen vallen. (Idem met dempers voor koperblazers).



Om eigen toon goed te kunnen controleren dient u steeds iets langer door te spelen nadat de
dirigent heeft afgeslagen.



Het verzuimen van repetities is een uitstekende methode om uw eigen belangrijkheid goed te
doen blijken.



Help uw medemuzikanten door zelf zo luid te spelen dat daardoor de fouten van anderen
minder opvallen.



Om uzelf extra zekerheid te verschaffen kunt u het beste vragen stellen omtrent zaken die op
voorafgaande repetities zijn besproken.



Om zeker te zijn dat het water goed uit de pompen wordt verwijderd, dient u dit er duidelijk
hoorbaar "uit te blazen". Het beste kunt u dit doen tijdens zeer zachte passages.



Het komt er niet op aan hoe u de muziek op uw lessenaar plaatst, als het er maar gemakkelijk
af kan vallen.



Draag tijdens de repetities schoenen met harde zolen, om door mee te tikken goed de maat
kunnen houden.



Om de dirigent aan de tijd te helpen herinneren moet u tijdens de repetitie veelvuldig en
opvallend op uw horloge te kijken. Schud het indien u twijfelt of het wel goed loopt.



Om zeker te zijn dat uw instrument goed in de koffer wordt opgeborgen, kunt u het beste ruim
voor het einde van de repetitie met inpakken beginnen.



Het is beslist niet nodig om familiefeesten altijd op de dag zelf te vieren. Verplaatsing hiervan
naar de repetitieavond is ZEER wel mogelijk.



Schud steeds opvallend met uw hoofd als andere muzikanten fouten maken



Om slijtage van de instrumenten te voorkomen dient u het nooit schoon te maken



Zorg ervoor dat de stempomp van uw instrument altijd vastzit zodat anderen altijd op u moeten
afstemmen.



Gezelligheid staat voorop, gebruik daarom de repetitie om eens gezellig bij te kletsen met uw
medemuzikanten.



Stoor u niet aan de dirigent, de beste man wordt goed betaald en moet daarom niet zeuren.



Laat uw medemuzikanten blijken dat u veel vertrouwen in hen heeft, door weg te blijven bij
optredens en uitvoeringen. Alleen als u echt niets anders te doen heeft, en er die avond niet ook
al niets op de tv is, doet u gezellig mee

