WCYO ORKES ETIKET:
ORKESDRAG (VERPLIGTEND):
 Mans en Dames: Wit das-kraaghemp met logo, WCYO das en/of WCYO oortrek-/langmou trui.
 Mans: Swart langbroek en Swart sokkies.
 Dames: Swart langbroek of lang romp (geen patrone), swart kouse/sykouse. Geen mini rompe of
rokke nie.
 Skoene: Slegs swart skoene, stewels of sandale. Geen tekkies, ‘sneakers’ of hoë hakke nie.
 Juwele: Slegs die minimum. Geen armbande, behalwe Medic Alert bandjies.
 WCYO baadjies vir voor en na optredes.
 Matige grimering toelaatbaar slegs vir Hoërskool leerders en ouer.
 Los hare wat in die gesig hang moet vasgesteek word.
DIE GROOT NEE’s:
 Geen selfone of ander elektroniese toestelle gedurende repetisies of konserte nie.
 Geen kougom gedurende repetisies of konserte nie.
 Geen disrespekvolle onderbrekings gedurende repetisies of konserte nie.
 Geen wegbly van repetisies of konserte sonder vooraf reëlings nie.
 Geen kos of drinkgoed, behalwe ‘n deurskynende water bottel (slegs by repetisies).
SORG DAT JY ALTYD DIE VOLGENDE BY JOU HET:
 ‘n B2 potlood, uitveër en highlighter.
 Jou musiekinstrument/e en benodighede.
 ‘n Staander (WCYO lede moet ‘n soliede staander gebruik.)
 Tjello en kontrabas spellers moet altyd hul endpin houers by hul hê.
 ‘n Positiewe houding.
VOOR OEFENSESSIES:
 Arriveer ALTYD ten minste 15 minute voor die repetisie tyd.
 Help met opset van oefen lokale. As jy nie weet waar jy kan help nie, vra ‘n onderwyser.
 Maak seker jou bladmusiek is in die regte volgorde en ingeplak in jou orkes boek wat aan jou
uitgedeel is, met die korrekte voorblad.
 Sorg dat jy jou stukke goed ken voor die repetisie. Vra jou onderwyser indien jy hulp nodig het.
 Indien beskikbaar, luister na opnames van die orkesstukke vooraf.
 Maak seker dat jou instrument, snare rietjies ens. in ‘n goeie, werkende kondisie is.
 Speel toonlere, arpeggios of jou part saggies deur terwyl jy wag.
 Alle kaste, tasse ens. moet op die aangewyste plekke netjies gebêre word.
POSTUUR:
 Die beste posisie om te sit tydens repetisies en konserte is: Gesentreerd, rug regop, skouers
terug, voete effens uitmekaar en plat op die grond. Dit sal ook help met asemhaling en gemak.
 Moenie jou bene kruis of om die stoelpote draai nie.
STEM:
 Wanneer die A not vir stem gegee word, stop onmiddelik met alles wat jy doen.
 Stem alleenlik wanneer dit jou seksie se beurt is om te stem.
 Sit stil terwyl ander seksies stem.
 Geen oefen/ speel terwyl ander seksies stem nie.
 Stem so sag as moontlik.
 Wag totdat almal die A not gestem het, slegs dank an jy voortgaan en die ander snare stem.
GEDURENDE REPETISIES & KONSERTE:
 Die person aan die linkerkant van die stander blaai die bladsye, by konserte.
 By repetisies is dit belangrik dat ELKE leerder vanaf sy eie stander en boek afspeel, sodat jy jou
eie aantekeninge in jou eie boek kan maak en dit dan so by die huis kan oefen.
 Maak seker dat jy en jou maat gemaklik sit, genoeg spasie het en albei die dirigent kan sien.
 Hou die seksie leier dop vir korrekte stryke, stryk lengtes, stryk style (bv. In die onderste of
boonste helfte van die stok), intredes ens.













Hou jou ore en oë oop en jou mond toe.
Hou jou potlood naby (op die staander) om instruksies aan te dui op jou
bladmusiek.
LUISTER! Nie net na jou eie part nie, maar na almal rondom jou.
Tydens repetisies, merk die moeilike gedeeltes met ‘n * en gaan dit deur by die huis of saam met
jou onderwyser.
Volg altyd jou leiers, al stem jy nie saam met wat hul doen nie.
Luister na die ander spelers rondom jou en smelt jou klank saam met die seksie.
Skryf enige addisionele stryke, dinamiek, artikulasie en vingers onmiddelik in jou part. As jy nie
seker is nie, vra jou seksie-leier.
Let altyd noukeurig op wat die dirigent sê. Moenie begin gesels as die musiek ophou nie.
Moenie onnodig in jou boek skryf nie. Hou dit netjies.
Moenie die hardste speler in jou seksie wees nie, tensy dit van jou gevra word nie.
Let noukeurig op na die dinamiese vlakke soos aangedui in jou part, veral die pp gedeeltes, sodat
jy nie uitstaan wanneer daar baie saggies gespeel moet word nie.

DIE DIRIGENT & MUSIEK:
 HOU ALTYD die dirigent dop.
 Maak seker dat jou stoel so geplaas is dat jy die dirigent ten alle tye in jou oog het.
 Tel versigtig en korrek (veral as jy baie russe het).
 As die dirigent praat (al is dit met ‘n ander seksie), moenie ook praat nie.
 As jy ‘n vraag oor die musiek het, stel dit aan jou seksie leier en nie die dirigent nie.
 As jou seksie leier jou nie kan antwoord nie sal hy/sy met die dirigent praat,
FOUTE & SELFVERTROUE:
 Moenie na spelers staar (of aanmerkings maak) wat foute maak nie.
 Die sukses van die repetisie of konsert word bereik as almal saamwerk en mekaar teen alle tye
ondersteun.
 Speel met selfvertroue en moenie jouself bekommer as jy foute maak nie.
 As jy moet kies tussen al die note reg speel of reg tel, kies reg tel.
 As jy moet maak asof jy speel, mimiek die strykke korrek saam met die ander spellers totdat jy
weer jou plek gekry het.
 Dit is beter om note/maat uit te laat as om ‘solo’ te speel wanneer die hele orkes ‘n rus het.
RESPEK VIR ANDER SE EIENDOM:
 Moenie aan ander se instrumente vat of daarop speel nie.
 Wees altyd versigtig waar jy loop (instrumente wat op stoele of op die vloer lê.)
NA AFLOOP VAN REPETISIES:
 Moet nooit loop sonder om te help opruim nie. Sit jou stoel wag en maak seker jy vat al jou
besittings saam met jou (insluitende water bottels en ander besittings).
 As jy nie seker is waar om te help nie, vra ‘n onderwyser.
KONSERTE / OPTREDES:
 Wees altyd betyds (45min voor optredes), tensy anders gereël.
 Wees gefokus en warm op.
 Geen instrumentkaste of ander tasse op die verhoog nie. Maak seker dit is agter verhoog of op ‘n
veilige plek.
 Geen gesels op die verhoog nie.
 Bly by mekaar voor en na optredes. Moenie alleen ronddrentel nie (veral nie by onbekende lokale
nie.) Bly in die groep totdat jy ouers jou kry of die bus vertrek vanaf die venue.
 Respekteer ander orkeste en soliste wat optree. Sit en bly stil tydens hul optredes.
 Moenie die verhoog verlaat totdat dit jou beurt is nie.
 Dra die volledige, korrekte orkesdrag.
 Glimlag en geniet jouself!
 Maak seker om pret te hé – Jy het ‘n geleentheid waaroor ander net kan droom!

