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Wat is de BAK?

De Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK) organiseert en
stimuleert voor alle karnavalsverenigingen en inwoners de
karnavalsvieringen in Prinsenbeek. Dit doen we al vanaf 1966 met
veel succes. De uitvoering van de vele taken geschiedt door de
ruim 60 commissies die de BAK rijk is. Waarbij een belangrijke
commissie de Foto- en Filmcommissie is. Dankzij de inzet van vele
honderden vrijwilligers floreert het Boemeldonckse Karnaval
ieder jaar meer.

Over de Hofkapel

De Hofkapel is als muziekkapel onderdeel van het BAKgezelschap. Momenteel telt de Hofkapel 16 leden, allemaal dames
en heren variërend in leeftijd wat het enorm dynamisch maakt.
De Hofkapel omlijst heel veel gebeurtenissen welke
georganiseerd worden door de BAK. Je moet dan denken aan
bezoeken aan bouwlocaties, cafés, feestzalen maar ook
bijvoorbeeld gewoon bij iemand aan de voordeur. Bij huldigingen,
feesten en natuurlijk met karnaval op de Prinsenwagen met
aansluitend de prijsuitreikingen. Ook met de jaarlijkse BAKzittingen zijn wij van de partij. Kortom, overal waar de BAK zich
laat zien met Prins, Hofdames, Dansmarietjes en het gevolg zijn
wij van de partij voor de muzikale invulling!

Wie zoeken we?

Wij zijn met name op zoek naar baritonnisten en trombonisten.
Deze 2 secties kunnen absoluut wat versterking gebruiken, zodat
als je bijvoorbeeld een keer verhinderd bent, er altijd een
muzikant is die wel beschikbaar is. Je hoeft geen muziekdiploma’s
te hebben, maar wel handig wanneer je goed muziek kunt lezen.
Leeftijd speelt geen rol, dus jong en oud zijn meer dan welkom.

Wat bieden wij?

- Een supergezellige kapel, die binnen de BAK volledig
geïntegreerd is. Dus je bent als lid ook onderdeel van het hele
BAK-gezelschap.
- Een behoorlijke diversietijd qua nummers, welke wij als kapel
samen uitzoeken en laten uitschrijven of kopen.
- Leuke en gezellige repetities, maar wel met het doel om muziek
te maken.
- Wij spelen voornamelijk in de maanden voorafgaand aan
karnaval. Wat echt start in januari.
- Repeteren bij SBS3 waar wij wekelijks repeteren op donderdag
van 20:00uur tot 22:00uur.
- We starten met de repetities na de zomervakanties. Eind
augustus begin september. Het seizoen eindigt na karnaval.

Reageren?

Wanneer je interesse hebt om lid te worden nodigen we je graag
uit om tijdens een repetitie te komen kijken en luisteren of zelfs
een keer mee te spelen. Neem dan contact op met de
Hofkapelmeester om een afspraak te maken. Weet bijna zeker
wanneer je de sfeer geproefd hebt je overtuigt bent.
Contactgegevens:
Jan van de Koedijk
j.v.d.koedijk@ziggo.nl
06 12991693

