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BAND INFORMATIE

WE
ARE
EXEMPEL
heeft als thuisbasis Empel bij ‘s-Hertogenbosch. De vereniging vierde in 2017 haar 50
jarig jubileum
en bestaat uit ruim 100 muzikanten uit de midden Brabantse regio verdeeld in drie
ONE
TRIBE
orkesten; Jong Exempel, marchingband EXEMPEL en stageband NEXT.

BAND.

JONG EXEMPEL bestaat uit 25 muzikanten in de leeftijd van 8 tot 17 jaar. In 2014 debuteerden de
junioren van Exempel op het Nationaal Jeugd Festival en de Nationale taptoe in Rotterdam en
wisten ze bij elk optreden een zilveren medaille te halen. In 2016 jaar oogstten ze wederom succes
tijdens de marswedstrijden in Enschede. Met 89 punten sleepten ze een gouden medaille in de
wacht op mars
Elke vrijdag repeteert Jong Exempel onder leiding van dirigent Michael Henriks en slagwerk
instructeur Mark Koning. De jongeren krijgen ook wekelijks individueel muziekles om zo speeltechniek en muzikale vorming goed te ontwikkelen.
Jong Exempel presenteert zich in hetzelfde gala uniform als de senioren in de club kleuren rood,
wit, zwart. Optredens worden verzorgd in het eigen dorp en in de regio. Met regelmaat gaan de
junioren mee met de grote LIONS van EXEMPEL naar taptoes in Nederland.

SPEAKERTEKST UNITED
Samen sta je veel sterker dan alleen. Dat is wat de meiden en jongens van JONG EXEMPEL
zometeen gaan laten zien én horen met hun nieuwste show UNITED.
Het gevoel om samen te werken en samen succes te beleven, is onbeschrijfelijk.
In een digitale tijd waarin persoonlijk contact minder lijkt te worden, laten de jonge LIONS zien wat
de kracht is om samen te werken én samen muziek te maken. Samen streven naar een hoger doel
en belangrijker nog; samen maken ze vooral PLEZIER.
Dames en heren, meisjes en jongens laat u horen voor JONG EXEMPEL onder leiding van
tambourmaitre Bart Pouwels met de show

U N I T E D.

UNITED

