Muziekvereniging
Door Wilskracht Sterk
Achterveld

Wat is DWS?
Muziekvereniging Door Wilskracht Sterk, in de volksmond beter
bekend als DWS, is een gezellige en actieve vereniging van en voor
Achterveld en de Achtervelders.
Samen muziek maken en dansen is de belangrijkste pijler onder de
vereniging. Onderlinge verbondenheid en samen actief zijn,
vormen de tweede steunpilaar.
Wat doet DWS?
Vanuit die basis is DWS regelmatig te horen en te zien in
Achterveld en omgeving.
DWS werkt bij optredens samen met andere verenigingen in de
regio, zoals toneelverenigingen, koren, de basisscholen of Huize
St. Jozef.
De muziek van DWS klinkt het hele jaar door.
Neem muzieklessen op basisscholen of optredens bij carnaval, de
avondvierdaagse, Koningsdag, 4 mei, Sint-Maarten, Sinterklaas en
Kerst.
DWS is ook te vinden op de jaarlijkse rommelmarkt, de laatste
zaterdag in augustus. Op de eerste zaterdag in de maand kunnen
Achtervelders bovendien hun oud papier kwijt bij DWS. En voor
Pasen verkoopt DWS jaarlijks verse scharreleieren in het dorp.

Sponsoren

Muziek maken is leuk
Samen muziek maken is leuk om te doen. Wetenschappelijke
onderzoek toont zelfs aan dat een instrument bespelen een zeer
positieve invloed heeft op intelligentie en sociale vaardigheden
van kinderen en volwassenen.
Muziekles bij DWS
DWS verzorgt eigen opleidingen met gediplomeerde docenten voor
muziek en dans. Daarnaast biedt DWS regelmatig leuke workshops
aan.

Groepen binnen DWS

Muziek maken is leuk, samen muziek maken is nog leuker! Heb je
eenmaal de basisvaardigheden op een instrument te pakken, dan
stroom je als lid van DWS zo snel mogelijk door naar één van de
orkesten. Lessen op een instrument krijg je van een
gediplomeerde muziekdocent.

Evenementband

De Evenementband verzorgt de straatoptredens van DWS,
bijvoorbeeld tijdens Sinterklaas. De Evenementband heeft drie
onderdelen, die samen of afzonderlijk optreden:
- Fanfare
- Drumband (slagwerkers)
- Twirlgroep (showoptredens en twirlshows)
Fanfare en Drumband repeteren op woensdagavond van 19.45 22.00 uur.
De twirlgroep repeteert op woensdagmiddag en -avond in
verschillende groepen.

Talentband

Dit zijn muzikanten in opleiding. In de talentband leren zij
samenspelen en doen zij ervaring op bij concerten.
Hebben muzikanten eenmaal voldoende ervaring, dan kunnen zij
meedoen met de Evenementband.
De talentband repeteert op woensdagavond van 18.45 - 19.45 uur.

Dweilorkest Eentje Tussedeur

Dit zijn leden van de fanfare en drumband die samen
dweilorkestmuziek verzorgen.
Het dweilorkest repeteert op vrijdagavond van 20.30 tot 22.15
uur.

Muziekvereniging DWS
secretariaat@dwsachterveld.net
06 15482884
www.dwsachterveld.nl
DWS Achterveld
dwsachterveld
De lessen en repetities van DWS vinden plaats in De Moespot, aan
de Jan van Arkelweg 6 in Achterveld.
Lidmaatschap
Contributie Senioren
Contributie Junioren
Lesgeld slagwerkers in opleiding
Lesgeld muzikant in opleiding
Majorettes (excl. contributie)

€ 225,00
€ 87,00
Junioren
Senioren
Junioren
Senioren

€
€
€
€
€

173,00
200,00
275,00
312,00
28,00

De leerlingen van de Achterveldse basisscholen die les volgen
als slagwerker of muzikant krijgen het eerste jaar € 100 korting
op hun contributie.
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