Harmonie
overeenstemming
(muziek) aangenaam klinkende vereniging van tonen
muziekgezelschap

Muziek
geluid voortgebracht door de menselijke stem
en/of door instrumenten omwille van de schoonheid
van dat geluid zelf

Brochure Sponsor programma Muziekvereniging De Eendracht Uden

Welkom!

Verleden

De Eendracht is een levendige
muziekvereniging die als doel
heeft om moderne en traditionele
muziek te spelen.

Rond het jaar 1870 moet er in Uden een harmonie zijn geweest.
Helaas was dit gezelschap geen lange levensduur beschoren;
Doktoren zouden zeggen "hartsverzwakking, gebrek aan asem".
Uden moest het doen zonder harmonie en bij gelegenheden
werd er gebruik gemaakt van harmonieën uit Sint Hubert,
Berlicum of Erp.
Een twintigtal jongelui die elkaar 's zondags ontmoetten in het
café, hebben onder het genot van enkele biertjes en op initiatief
van H. van Sleeuwen in mei 1894 een mannenkoor opgericht.
Alleen zingen beviel de meeste leden van het "Udens
Mannenkoor" blijkbaar niet, er moesten blazers komen! In
Boekel had men al vanaf 1889 een fanfare en in Zeeland was er
al sinds 1891 een harmonie. Uden kon niet achterblijven!
Op 26 januari 1898 wordt de wens werkelijkheid en wordt fanfare
"De Eendracht" opgericht.
De harmonie is dus niet als blazersgezelschap begonnen, maar
voortgekomen uit een mannenkoor.

Het biedt een podium voor
Udense muzikanten om muziek
op een plezierige en
professionele wijze te beleven.
Samen met een historisch boek
en een DVD laten wij u de
geschiedenis van De Eendracht
als cultureel erfgoed ervaren en
vertellen wij graag wie we zijn,
wat we doen en wat onze rol is
in de Udense samenleving.
Deze brochure is bedoeld voor
(potentiële) sponsoren.
Middels deze presentatie laten
wij u zien wat De Eendracht voor
u kan betekenen en welke
kansen het schept om de
vereniging financieel dan wel
materieel te ondersteunen.
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Heden
Momenteel bestaat De Eendracht uit een harmonieorkest,
slagwerkgroep en een blazersklas. In Uden en omstreken
verzorgt De Eendracht optredens tijdens Koningsdag, 4 en 5 mei
viering, Promsconcerten, uitwisseling met nationale én
internationale bevriende verenigingen, intocht Sinterklaas,
Nieuwjaarsconcerten en Sponsorconcerten. Concerten met
artiesten zoals Gé Reinders en Bastiaan Ragas zijn voorbeelden
van successen van de afgelopen jaren. Dergelijke concerten
zullen ook in de toekomst worden gehouden en onlangs is er
overeenstemming bereikt om een muzikale rol te vervullen in
"De Udense Musical" eind 2014.

Harmonieorkest

Windkracht 6

Het harmonieorkest verzorgt optredens van hedendaagse
muziek en is door de aanwezige kwaliteit en diversiteit voor
veel meer muziekstijlen in te zetten. Juist deze mix maakt het
spelen bij De Eendracht zo aantrekkelijk! Het orkest bestaat uit
circa 55 muzikanten. Wekelijks repeteren zij in de Klankkelder
aan de Nieuwe Markt. Momenteel onder leiding van dirigent
Koert Dirks.

Op basisscholen wordt
er helaas geen of
nauwelijks nog
muziekles gegeven. De
Eendracht vindt dit een
aanleiding om daar iets
aan te doen. Sinds een
aantal jaren verzorgt De
Eendracht "Windkracht
6" projecten voor
basisscholen. De
kinderen die deelnemen
aan deze projecten
maken spelenderwijs
kennis met allerlei
muziekinstrumenten.
Op de Udense
basisscholen wordt
"Windkracht 6" al een
aantal jaren bijzonder
enthousiast ontvangen.

Blazersklas/Slagwerkklas
De Blazersklas leert leerlingen voornamelijk om samen muziek te
maken zodat zij later door kunnen stromen naar het Harmonieorkest. Alle jeugd, die de ambitie heeft om een instrument te
spelen, is van harte welkom.
De leerlingen die zich opgeven voor de Blazersklas kiezen een
instrument en krijgen les van professionele docenten.
Na slechts vier lessen spelen zij al in een echt orkest, begeleid
door een dirigent van De Eendracht.
Zo worden lessen en orkestrepetities regelmatig afgewisseld. De
leerlingen worden lid van De Eendracht en krijgen zo een
instrument te leen. Ook worden er natuurlijk optredens geregeld
door De Eendracht voor dit unieke orkest, zodat ouders,
broertjes, zusjes, oma's en opa's kunnen komen luisteren.

Slagwerkgroep
De slagwerkgroep
verzorgt diverse
optredens zoals
bijvoorbeeld al jarenlang
de opening van de
Knoerissen Pronkzittingen, uitwisselingen
en spelen zij samen met
het harmonieorkest
tijdens optredens. Veel
jeugd vindt hier de weg
naar hun eerste muziekervaring.
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Toekomst

De Eendracht

De komende jaren zal De Organisatie
Eendracht zich
ontwikkelen naar een
Bestuur
meer algemene
Het bestuur luistert naar de leden, vormt op basis daarvan
muziekvereniging. Hierbij
een beleid en vertaalt deze naar de commissies zodat er voor
is naast het
alle leden een herkenbare vereniging staat. Trots op
harmonieorkest, de
het verleden, en met open vizier naar de toekomst!
slagwerkgroep en de
blazersklas, plaats voor
Commissies
meerdere en
Muziekcommissie, financiële commissie, 'Activity',
andersoortige
instrumentencommissie, etc. etc. De diverse commissies
muziekgezelschappen.
Hierbij moet u denken aan
zorgen voor de continuïteit van de vereniging.
een jazzorkest, een
bigband, een (pop)koor en
Betrokken leden
een top-40 band.
Zonder betrokken leden is een vereniging nergens. Bij de
Heel muzikaal Uden moet
zich bij de vereniging
thuisvoelen!

Visie
De Eendracht streeft naar
het bereiken en behouden
van:
Een bruisende
muziekvereniging met
aantrekkingskracht
voor jong en oud;
Veel inbreng en
betrokkenheid van de
leden;
Een toekomstbestendige verankering in
Uden en in de regio
Een door de regio
erkende hoge kwaliteit
en waardering
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Eendracht draagt nagenoeg iedereen zijn steentje bij. In een
commissie, ondersteuning bij concerten, ophalen van het oudpapier, etc. etc. De basis van een gezonde en plezierige
omgeving waarbij muziek het gezamenlijke doel is, maar
sociaal samen zijn minstens zo belangrijk.

Commissie van aanbeveling
De commissie van aanbeveling bestaat uit maximaal 5
personen die een maatschappelijke, sociale, functie in het
Udense vervullen en de Udense muziek een warm hart
toedragen. Zij adviseren gevraagd én ongevraagd het
verenigingsbestuur, spelen een rol bij het zorgdragen van de
continuïteit van de vereniging. Idealiter ziet de samenstelling
van de commissie er als volgt uit:
Een vertegenwoordigder van de gemeente
Een vertegenwoordigder vanuit de culturele sector
Een vertegenwoordigder uit bedrijfsleven
Een vertegenwoordigder vanuit de horeca

Met Klinkende Munt!
De muzikanten hebben een instrument, een uniform en bladmuziek
nodig. We huren dirigenten en leraren in om de orkesten en de leden
begeleiding en opleiding te kunnen bieden. En vanzelfsprekend hebben
we een ruimte nodig om gezamenlijk te kunnen repeteren. Om dit alles
mogelijk te maken is een forse inzet vereist van een grote, enthousiaste
groep vrijwilligers.
Subsidies en contributies zijn niet meer toereikend en er zijn
onvoldoende eigen financiële middelen om dit alles te realiseren. De
contributie willen we zo laagdrempelig mogelijk houden om musiceren
voor iedereen toegankelijk te maken. Op jaarbasis is daarom een
aanzienlijk bedrag nodig.
Om bovenstaande uitgaven ook in de toekomst te kunnen doen wordt er:
Elke maand, door alle leden, contributie aan de vereniging
betaalt;
Periodiek oud papier opgehaald;
Regelmatig een actie opgezet, zoals verkoop van loten voor De
Nationale Clubactie;
Een subsidie ontvangen van de gemeente Uden;
Inzet geleverd om een zo groot mogelijk aantal donateurs te
vinden;
Partnerschappen aangegaan met sponsoren.
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Sponsoring
In het verleden was er weinig sprake van structurele sponsoring met bijbehorende
sponsorcontracten. Tegenwoordig wordt sponsoring veelal meegenomen in de marketingmix en
wordt sponsoring een integraal onderdeel van de marketingcommunicatie. Wij onderschrijven
deze werkwijze en wij praten graag met u over het aangaan van een lange termijnrelatie.
Professionaliteit en het creëren van een 'win-win' situatie zijn hierbij vanzelfsprekend.
De Eendracht heeft veel in huis, alleen geen tovenaar. We moeten, net zoals in de
achterliggende ruim 115 jaar, een beroep blijven doen op bedrijven, instanties en particulieren
om ons voortbestaan te garanderen. Daarom laten wij u hierna zien wat de mogelijkheden zijn
voor u als toekomstig partner.
Wat betekent een partnerschap voor u?
Zichtbaarheid op (grote) lokale events (versterken van uw naamsbekendheid en
imago)
Maatschappelijk en culturele betrokkenheid in de Udense gemeenschap
Samen met uw familie, vrienden en/of zakenrelaties genieten van de concerten en
uitvoeringen van De Eendracht
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