5 maart 2013
Voorwoord van de voorzitter
Afgelopen zaterdag deden drie slagwerkers
van onze vereniging een poging zich te
kwalificeren voor het Brabants
Kampioenschap slagwerk in juni. Alle drie
slaagden ze in die missie, al waren de
gevoelens na afloop wat gemengd.
Verderop in deze nieuwsbrief een impressie van dit regionaal concours slagwerk voor
solisten en kleine ensembles.
Komende zondag zijn de solistenwedstrijden voor blazers in Sambeek. Ook daar doen
muzikanten van onze vereniging mee. We wensen Anouk, Myrthe, Susan en Eke daar veel
succes!
En tot slot vind je bij de bestuursmededelingen nog wat informatie over Rock ’n Roll
R
Friday van vrijdag 15 maart a.s. We kijken er enorm naar uit!
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Bestuursmededelingen
Oproep tapijttegels of vloerbedekking
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor tapijttegels of vloerbedekking.
Binnen 24 uur hadden we diverse meldingen vanuit de vereniging en hebben we zelfs een
keuze kunnen maken. Allemaal bedankt voor het meedenken.

Mededelingen Rock ’n Roll commissie
Betalen kaarten:
A.s. donderdag 7 maart kunnen de muzikanten van het harmonieorkest voor aanvang van de
repetitie wederom de reeds verkochte kaarten betalen. Vanaf 19:45 uur zullen opnieuw enkele
leden van de Rock 'n Roll commissie in de Toren klaarzitten om de financiële administratie bij te
werken. Graag het geld contant+gepast meenemen. NIET verkochte kaarten hoeven nu nog NIET
ingeleverd te worden.

Geen filmopnamen, wel geluidopnamen:
Tegen eerdere berichtgeving in, worden er wegens omstandigheden GEEN filmopnamen gemaakt
van het Rock 'n Roll concert. Er zullen WEL geluidsopnamen
geluidsopnamen worden gemaakt.
Kledingvoorschrift:
Zoals eerder vermeld, willen we alles zoveel mogelijk
jk in Rock 'n Roll stijl houden en dus ook de
kleding. Voor de heren geldt een zwarte broek en witte bloes. En natuurlijk een vetkuif. Voor de
dames geldt een zwarte broek of een rok evt. met petticoat en een witte bloes of een rock 'n
roll jurk in zwart/wit. Verder kan er natuurlijk afgestijld worden met rock 'n roll kapsels, brillen,
sjaaltjes of andere accessoires in het zwart of wit.

PR moment Rock ’n Roll bij WAN FM
Afgelopen zaterdag waren Suzanne Sperber en Alice van Leur live te horen in het
radioprogramma Goedemorgen Bernheze in de WAN FM studio. In twee sessies van
ongeveer vijf minuten werden zij geïnterviewd door de medewerkers
medewerkers van het Bernhezer
radioprogramma.
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In het eerste deel werden de dames vooral bevraagd op de populariteit van de harmonie
in het algemeen en de vermeende rivaliteit met de fanfare.
In het twee deel vertelden ze uitgebreid over het aanstaande Rock ’n Rollconcert op 15
maart. Prima gedaan dames, jullie zijn prima ambassadeurs voor onze vereniging.
Een mooie gelegenheid om alle commissieleden van het Rock ’n Rollconcert bij voorbaat
heel hartelijk te bedanken. Wat begon als een klein themaconcertje is inmiddels
geworden tot een grote happening, waar toch wel heel wat uurtjes in zijn gaan zitten.
Wij hebben er als bestuur oog en oor voor en zijn jullie zeer erkentelijk voor het
geweldige werk wat jullie doen! Dank jullie wel!!!!

Bart Pouwels boekt prachtig resultaat bij slagwerkconcours
Afgelopen zaterdag gingen drie van onze slagwerkers naar den Durpsherd in Berlicum
om een plaats te bemachtigen voor het Brabants Kampioenschap op 1 juni a.s. Na een
lange slagwerkdag zaten onze slagwerkers aan het einde van het programma. Desie
Verhoeven speelde als eerste van de drie. Met het nummer Sonority van Jan Schipper
kwam zij uit in de tweede divisie. Haar optreden was met 84 punten goed voor een mooie
eerste prijs.
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Als tweede kwam Bart Pouwels op het podium. Hij speelde Sagitta van Maarten Mols en
kwam hiermee ook in de tweede divisie uit. Bart zijn optreden was geweldig strak en
leidde tot 88 punten, waarmee Bart kwalificatie voor het Brabants Kampioenschap veilig
stelde, een mooie eerste prijs haalde én promotie naar de eerste divisie
bewerkstelligde. Een prachtig resultaat!

Tot slot was het de beurt aan Thomas van der Ven. Hij kwam in eerste divisie uit met
het nummer Violent Explosion van Henk Schellekens. Hoewel hij zelf niet tevreden was
met de waardering haalde hij een eerste prijs met 83 punten en kwalificeerde zich
hiermee ternauwernood voor het Brabants Kampioenschap.
We mogen trots zijn dat we met onze Dintherse vereniging met drie slagwerkers bij de
twaalf hoogst gekwalificeerde slagwerkers van deze regionale wedstrijd horen, waarbij
we met recht kunnen spreken van een dominantie vanuit Dinther op de kleine trom. En
alle drie onze muzikanten zien we terug op het Brabants Kampioenschap op zaterdag 1
juni a.s. opnieuw in Berlicum.

Bezoek voor meer foto’s van de voorspeelmiddag
onze website www.st-servaes.nl
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl
Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.
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