
Wenken voor een geslaagde buurtsessie
Welkom bij je eerste Buurtsessie! Je gaat deelnemen aan een akoestische muziekbijeenkomst.
Die zijn er maandelijks, op vaste avonden en plekken of hoe jullie het maar bedenken! Je speelt
onder lichte leiding en akoestisch populaire muziek. Deelnemers spelen wat ze voorbereid
hebben of ter plekke oppikken. Pluggers doen de liedjes voor en behandelen mogelijke
aanvullingen. De leiding zorgt voor tijdige uitnodigingen, toegang, drankjes, de muzikale leiding
houdt 'toon en maat'. Samen letten we op (verdere uitbouw van) het repertoire en
optreedmogelijkheden. Zoveel mogelijk anderen zingen. Op zijn tijd kunnen deelnemers in de
vorm van mini's optreden. Gewoon meespelen of luisteren is ook prima!
Onze leidende principes zijn veilige sfeer, maximale en gespreide inbreng, speelplezier en elke
locatie op eigen vrije manier met inachtneming van de volgende organisatorische afspraken.

Hoe draag jij als deelnemer bij aan een geslaagde buurtsessie?

● Je aan- en evt. afmelden voor sessies.
● Voorbereiden voor wat je wil meespelen. Zelfbedachte arrangementen, partijen of soli zijn

welkom! Ook met anderen voor te bereiden!
● Je eigen instrument, standaard, liedbladen1, pen, plectra, capo meebrengen en op tijd

stemmen etc.
● Bespreking en uitleg van titels volgen zonder te spelen of zingen en andere onderonsjes.
● Je speelt alleen wat je denkt te kunnen. Zeker als je het lied voor het eerst probeert. Anders

kun je beter luisteren om het later thuis te proberen.
● Je speelt zo zacht mogelijk. Dan kunnen we akoestisch2 blijven en komen muziek en zang het

best tot hun recht.
● Je beperkt je tot opbouwend commentaar op het materiaal en de uitvoering. Op fouten mag je

overigens beslist ook wijzen!
● Je mag pluggers aanvullingen op liedjes melden - ook tussen sessies door.
● Je werft meer spelers en instrumenten (toetsen!, blazers!, strijkers!).
● Je houdt je oog en oor open voor optreedmogelijkheden en geeft die door. Je mag ter

voorbereiding op of als getuigenis van optredens een 'mini'-concertje van een enkel liedje
verzorgen.

1 Maak een map! Niet digitaal? De plugger of de voorzitter heeft  nog wel een kopietje.
2 Uitzonderingen: door de leiding gesuggereerde zang en soli.

Pluggers

● Zijn deelnemers die nieuwe liedjes lanceren. Meestal voor een volgende sessie, zodat
anderen hun aandeel kunnen voorbereiden.

● Spelen nieuwe muziek voor, zo nodig al met andere aanwezigen voorbereid of laten een
opname horen. Dit kan in meerdere ronden.

● Nemen voor de eerste uitvoering van het lied muziekbladen mee voor de niet-voorbereide
deelnemers.

● Houden hun muziek in de lucht en in vorm, evt. met opnames.



Leiding - voortrekkers
Kan uit meerdere personen bestaan.

● Zorgt voor uitnodigingen, werving, ontvangst en begeleiding van deelnemers, de sessieplek
en -tijd.

● Zet meubilair en hulpmiddelen klaar, inkasseert bijdragen, ruimt op
● Regelt het sessieprogramma met oor en oog voor speel- en herhaalbaarheid
● Stemt het programma af met pluggers. Een afzonderlijk voorsessietje doet soms wonderen.
● Zorgt voor een prettige sfeer.
● Ziet erop toe dat de muziek uit de verf komt. Speelt in op de aanwezigen en mogelijkheden.
● Meldt optreedmogelijkheden en dat we daar wat van terugzien en horen
● Neemt met de deelnemers de volgende sessie door

Achtergrond
Kan uit meerdere personen bestaan.

● Coordineert optreedpool
● Houdt website en mail bij
● Verzorgt financiering, communicatie, hulpmiddelen en huisvesting

De optreedpool
Deelnemers melden globale beschikbaarheid bij optreedpoolier. Dagen, tijden, duur,
voorkeursbezetting, al dan niet versterking, uit het hoofd of niet, voorkeurs- en beheerst repertoire,
beschikbaarheid als voortrekker.
De optreedpoolier evalueert optredens met de aanvrager en houdt nieuwe mogelijkheden in de
gaten..


