
De TCC BIGBAND zoekt leden 
 

         
   
 
De TCC Bigband zoekt leerlingen houden van muziek maken en dat graag samen willen doen. De 
TCC Bigband is een popband bestaande uit elektrisch gitaar, basgitaar, toetsen en slagwerk,  
aangevuld met saxofoons, trompetten en trombones. We spelen populaire en lichte muziek en 
bestaan al zo’n 17 jaar. Alle leerlingen van alle TCC-locaties zijn van harte welkom! Wij 
zoeken op dit moment blazers: trompetten, saxofoons, trombones. 
 
Optredens binnen en buiten school 
De TCC Bigband treedt ook op en doet dat binnen en buiten school. Zo heeft de bigband al op een  
bigbandfestival in Zwolle gestaan, op het podium tijdens de Samenloop voor Hoop in Oldenzaal en 
als gast gespeeld bij de plaatselijke harmonieën. Binnen de locatie Lyceumstraat speelt de band op 
avonden als Steps on Stage, Carmels Next Talent, Carmel in Concert en tijdens diploma-
uitreikingen.   
 

                    
 
Waar en wanneer? 
De repetities zijn op vrijdagmiddag van 14.20 uur tot 16.00 uur in de Kapel aan de locatie 
Lyceumstraat. 

 
Les tijdens de repetitie? Dat regelen we! 
Voor leerlingen die willen meedoen maar les hebben geldt een vrijstelling. De voorwaarden voor 
vrijstelling. 
 
  



Informatie en aanmelden 
Wie mee wil doen is van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden kan contact gezocht 
worden met Tineke Steenbeeke: t.steenbeeke@twentscarmelcollege.nl. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
namens de TCC Bigband,  
Tineke Steenbeeke 
 

 
Regeling deelname TCC Bigband bij vrijstelling lesuren 
Leerlingen die willen deelnemen aan de TCC Bigband, en die op vrijdag het 7e en 8e lesuur les 
hebben (tussen 14.20 en 16.00 uur), kunnen vrijstelling krijgen voor die lesuren wanneer 
onderstaande regeling opgevolgd wordt: 
 
- De leerling overlegt eerst met de betreffende docent naar de mogelijkheden (ook om de les op 

een ander moment te volgen); 
- In overleg met de mentor moet de leerling monitoren hoe het gaat met de studieresultaten van 

betreffende uren en het vak en zo nodig wordt er bijgestuurd; 
- Mocht de leerling tijdens een van deze uren een toets (of iets anders wat op dat moment 

voorrang heeft) hebben dan gaat deze toets (situatie) voor; 
- De leerling is zelf verantwoordelijk voor alles: het contact en het regelen met de betreffende 

docent en mentor, zo ook voor het volgen van de les op andere momenten, het bijhouden van 
het huiswerk en de leerstof en controle van de voortgang van het betreffende vak. 

 
Als alles geregeld is geeft de leerling alle info door aan de betreffende coördinator en Tineke 
Steenbeeke. 
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