
  

  

Showkorps O&V | Nuenen  
is een nationaal en internationaal bekend 
showkorps met een enthousiaste  
twirlinggroep, een stoere percussie en een 
gevarieerde blazerssectie. 
 
Showkorps O&V is gezellige Brabantse 
vereniging die voortdurend in 
ontwikkeling is en daarbij streeft naar 
vernieuwing en originaliteit.  
Dit alles in de gezellige sfeer van onze 
vereniging waarbij iedereen zich thuis kan 
voelen.  
 
Bij Showkorps O&V krijg je alle 
gelegenheid om je muzikaal verder te 
ontwikkelen. 
 
Het musiceren en het uitvoeren van een 
show staat bij het Showkorps O&V 
centraal. Daarnaast is inspraak, het 
democratisch maken van keuzes en het 
sociale contact erg belangrijk.  
Ieder schakel telt en deze muzikale 
teamsport. 
 
Elke show wordt een aantal keren getoetst 
en beoordeeld door een deskundige 
(internationale) vakjury tijdens de 
deelnames aan showwedstrijden in 
binnen- en buitenland. 
 
Bij Showkorps O&V is altijd plaats voor 
enthousiaste mensen die een periode mee 
willen doen. 
 
Heb je een minimaal A of gelijkwaardig 
niveau dan ben je van harte welkom. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Hee doede mee? 

Showkorps O&V | Nuenen 

heeft een eigen opleiding voor blazers, 
percussie en twirling/majorette. 
Een instructieteam o.l.v. de Algeheel 
Muzikaal Leider geeft vorm aan de 
leerweg en de instructie tijdens de 
opleiding.  
 
De duur van de opleiding is afhankelijk 
van de voortgang van de leerling.  
Over het algemeen duurt een opleiding op 
een muziekinstrument naar het diploma A 
examen toe, ongeveer 2,5 jaar. 
Onder leiding van een instructeur leer je 
spelen op het instrument van je keuze.  
De muziekles vindt één keer per week 
plaats en duurt 30 minuten.  
Het instrument krijg je in bruikleen van de 
vereniging. 
 
Binnen een orkest is samen muziek maken  
en luisteren naar elkaar van groot belang.  
Tijdens de opleiding ga je naast de lessen, 
na een paar maanden spelen in een 
samenspelgroep onder leiding van een 
dirigent. 
 
Tijdens de opleiding twirling/majorette 
worden verschillende technieken 
aangeleerd.  
Daarnaast wordt ook gewerkt met andere 
attributen. Verder is er veel aandacht 
voor dans, houding.   
 
Tijdens de je opleiding zorgen we er  met 
elkaar voor dat jij je snel thuis voelt bij de 
vereniging en in het showkorps. 

 



  

  

 

Wij bieden jou…  
 
 
een heleboel gezelligheid 
leuke activiteiten 
 
nieuwe vrienden 
 
moderne muziek 

 
een deskundig instructieteam 
 
een instrument in bruikleen 

 
veel muzikale uitdaging 
 
veel sportiviteit 

 
leuke gevarieerde optredens 
 
veel medezeggenschap 

 
en… een heleboel plezier met elkaar 
 
 
 
 
Bij Showkorps O&V | Nuenen  
ben jij ook welkom. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
www.showkorpsov.nl 
info@showkorpsov.nl 
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