16 maart 2013
Voorwoord van de voorzitter
Wat een feest! Wat een topavond! Wat
hebben we genoten. Harmonie Sint Servaes
met Crazy Cadillac onder leiding van onze
dirigent Eric Swiggers. Wat een fantastische
avond in zaal Lunenburg in Loosbroek was het
met een geweldig publiek. Overladen met
complimenten ging ik naar bed….
En zo werd ik net ook weer ontvangen op diverse plaatsen in het dorp. Een trotse
voorzitter kijkt terug op een supergeslaagd evenement. Een meer dan volle bak in
Lunenburg en heel veel goodwill voor onze vereniging. DANK JE WEL AAN IEDEREEN
DIE DIT MEDE HEEFT
EFT MOGELIJK GEMAAKT!

In deze nieuwsbrief even nagenieten, maar nog meer nagenieten van de foto’s op onze
site en later ook nog teruggenieten van de muziek! Onze vereniging is ‘alive’, wat een
geweldige prestatie.
Ook nog even terugkijken op Windkracht6, waar gisteren de vierde en laatste les van is
geweest in de groepen 5 van de basisscholen. Komende donderdag is hier ons volgende
evenement voor. Om 18.30 uur is de slotmanifestatie in Bernrode, ook dáár zetten we
onze
nze vereniging op de kaart.
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Windkracht 6 lessen geslaagd
Op vrijdagochtend 8 maart even tegen negen kwam 'juf' Peggie Peters van onze
harmonie Sint Servaes het lokaal van groep 5 van meneer Ad op basisschool ’t Palet
binnen. Ze sjouwde tassen met instrumenten mee, even later gevolgd door onze
dwarsfluitiste Loes Vermeltfoort. De kinderen hadden er zin in, de derde les van
Windkracht 6 op basisschool 't Palet. En ondanks dat het digibord niet werkte, maakte
de juffen er een boeiende les van rond houten blaasinstrumenten.

Harmonie Sint Servaes uit Dinther en Koninklijke Fanfare Sint Willibrord uit Heeswijk
werken intensief samen in het lesproject Winkracht 6 op de basisscholen van Heeswijk,
Dinther en Loosbroek. Op vier vrijdagen wordt er door eigen muzikanten les gegeven in
de groepen 5, met het doel kinderen kennis te laten maken met de diversiteit aan
muziekinstrumenten. Zo is er een les waarin kinderen kennis maken met geluid, hoe
ontstaat geluid. Er is een les waarin de ontstaansgeschiedenis van het slagwerk wordt
uitgelegd, een les waarin de houtinstrumenten centraal staan en een les waar het koper
aan bod komt. En natuurlijk mogen de kinderen regelmatig meedoen én instrumenten
uitproberen, want dat blijft toch het allerleukste!

Deze ochtend geeft Peggie uitleg over de houtinstrumenten. Ze laat kinderen zien dat
instrumenten net bouwpakketjes zijn. Of het nu een fluit is, een saxofoon of een
klarinet het instrument past in een op maat gemaakte koffer. "Belangrijke bij de
houtinstrumenten is het rietje", legt Peggie uit, "daar maak je eigenlijk muziek mee. Je
brengt wind in het instrument en daardoor klinken de klanken". Als ook de piccolo en de
hobo zijn geïntroduceerd en de hoge en lage tonen nog even zijn besproken volgt het
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eerste spel. "We kijken allemaal met ons gezicht naar het raam en dan laten wij een
instrument horen", doceert Peggie die in het harmonieorkest klarinet speelt, maar in het
dagelijks leven ook juf is op een basisschool in Boxtel. "Als het geluid heeft geklonken,
gaan we kijken wie het instrument herkent".
En daarna is het tijd voor de hoofdmoot van het programma: het zelf uitproberen. Er
worden groepjes gemaakt die oefenen op de grote klarinet, de kleine klarinet, de
piccolo, de dwarsfluit en de saxofoon. Enthousiast trekken de kinderen van het ene naar
het andere instrument en proberen vol inzet geluid uit het instrument te krijgen. De ene
lukt het direct, de andere moet er heel veel moeite voor doen. Dan weer geven kinderen
elkaar tips en suggesties. Meneer Ad helpt met veel plezier mee: "Als ik maar niet hoef
te blazen".

De drie kwartier vliegen voorbij. En dan wordt de les afgesloten, want ook de andere
groep 5 krijgt na de kleine pauze deze les. "Windkracht 6 is een mooi project, wat
kinderen uitnodigt muziek te gaan maken", vertelt Loes aan de kinderen.

Op donderdag 21 maart is er een slotmanifestatie rondom Windkracht 6. Kinderen van
basisschool de Bolderik, 't Palet, het Mozaïek en Sint Albertus komen dan bij elkaar in
de aula van gymnasium Bernrode. Samen met de opleidingsorkesten van de Dintherse
harmonie en de Heeswijkse fanfare en hun slagwerkgroepen wordt er een gevarieerd
programma aangeboden van een uur, waarin alles wat geleerd en ervaren is in een
prachtige voorstelling langs komt en waar kinderen ook méédoen. Aanvang van deze
manifestatie is om 18.30 uur en iedereen is van harte welkom. Want muziekmaken is
cool!
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Rock ’n Roll Friday
De eerste bezoekers waren al ruim voor half 8 in zaal Lunenburg om het Rock ’n Roll
concert van onze harmonie, samen met Crazy Cadillac, bij te wonen. Na maanden van
voorbereiden en met de laatste weken repetities in Lunenburg en de Toren met de Rock
’n Roll band was het dan eindelijk zover. Rock ’n Roll Friday kon van start! Maar niet
voordat iedereen binnen was.

Door de grote toeloop konden de garderobe- en consumptiebonnenmedewerkers de
grote toeloop moeilijk aan. Ruim 750 mensen wisten de weg naar zaal Lunenburg te
vinden om te genieten van ons geweldige concert. Door de inzet van al onze leden in de
kaartverkoop konden we de opkomst alleen al een heel groot succes noemen.

Iets na kwart voor negen was het zover dat we ‘on stage’ konden. Rob Lunenburg had alle
registers opengetrokken zodat het ons aan niets ontbrak. In de voorbereiding , maar
zeker ook in de uitvoering hebben we fantastisch samengewerkt. We mochten gebruik
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maken van de zaal, maar ook van de lichttechniek, zodat er een sfeervolle entourage
ontstond.

Het geluid was in goede handen bij Mari van Nunen, die met zijn manschappen van NLG,
alles in het werk stelde voor een swingende party. Een aantal genodigde dansparen in
Rock ’n Roll-stijl zorgde ook op de vloer voor de juiste entourage.
En zo mochten we samen genieten van een schitterende avond, waarin we ons uitstekend
hebben gepresenteerd. We speelden twee sets van in totaal 20 nummers. Met de
toegift ‘Greased Lightning’ en de tweede toegift ‘Rock around the Clock’ kwam er tegen
elf uur een einde aan een fantastisch concert.

In de afterparty vermaakte Crazy Cadillac het publiek uitstekend, waarbij onze eigen
Eric Swiggers op de toetsen indruk maakte als gastmuzikant.
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De themaconcertcommissie heeft een fantastisch stukje werk geleverd. Ook achter de
schermen hebben onze leden, niet alleen bij de kaartverkoop, maar ook anderszins vele
hand- en spandiensten geleverd. Zonder iemand tekort te doen willen we graag onze
commissieleden bedanken: Els Verdonk, Carel van Sleuwen, Alice van Leur, Suzanne
Sperber, Joni Strik, Eric Swiggers, Marianne van Beekveld en Stephanie Verkuijlen.

Heel veel gasten hebben gevraagd volgend jaar weer een soortgelijk evenement te
organiseren. We nemen deze uitnodiging graag aan, maar eerst maar eens even
nagenieten én uitrusten!

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