23 november 2013

Agenda - reminder
26 november 2013
28 november 2013
28 november 2013

Serenade familie Willems @de Toren
Geen repetitie slagwerk
Repetitie harmonie in drukkerij Abdij

18.45 uur
20.00 uur

Voorwoord van de voorzitter
Het is jullie al langer opgevallen, dat de nieuwsbrieven dit jaar dun gezaaid
zijn. De factor tijd is daarbij een belangrijk gegeven, maar ook de factor
motivatie in combinatie met de doelstelling van
va dit medium. In het bestuur
hebben we hier een aantal keren over gesproken en we gaan het over een
ander boeg gooien. Korte berichten, die je vaker ontvangt, zo dicht
mogelijk op de actualiteit. Dat is Servaesnieuws, zoals dat nu op je
beeldscherm verschijnt.
jnt. Graag jullie feedback op dit schrijven en als je het leuk vindt om mee te
schrijven, meld je dan aan met een berichtje naar voorzitter@st-servaes.nl
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Aanpassing muziekrooster
In de afgelopen periode is de meerjarenplanning voor het harmonieorkest herzien. We hebben
afgesproken in 2014 niet op concours te gaan, omdat op dit moment de ‘honger’ naar een dergelijk
evenement niet groot genoeg is. Hierdoor kunnen
nnen we tijdig gaan inspelen op ons beoogde
Promsconcert in 2015, dit keer in het najaar.
Voor het harmonieorkest ziet er grofweg de planning dan als volgt uit: 2014 Openingsconcert en
activiteiten nieuwe verenigingsgebouw, 2015 Proms, 2016 Concours. In 2017
2017 zou er dan mogelijk
weer een buitenlandse reis op het programma kunnen.

Rondbrengen flyers coöperatief dividend
Het idee is ontstaan om in je eigen buurt te flyeren voor het Coöperatief Dividend om nog extra
stemmen te halen. Tijdens de repetitie van het harmonieorkest waren een stuk of acht leden die dat
wilden doen. Mogelijk zijn er nog meer. Wie wil zich daar het komend weekend voor inzetten?? Meld
je aan bij Lambert via voorzitter@st-servaes.nl
voorzitter@st
Dan kunnen we hier een verdeling voor maken om
een deel van je eigen wijk te
voorzien van flyers. Alvast
bedankt.

Stemmen coöperatief
dividend
De afgelopen weken heb je
verschillende keren info
gehad om stemmen te
trekken voor ons project. De

belangrijkste motivator ben JIJ als lid. Spreek mensen in je omgeving aan, praat erover
tijdens feestjes, familiebijeenkomsten, in je buurt. Dat is de sterkste motivatie. Ook de
persoonlijk email aan je vrienden en bekenden in je emailbox blijkt goed te werken. We
hebben hier veel goede reacties op gehad. We blijven tot 12 december op jouw inzet voor
ons dividend rekenen!
Intocht Sinterklaas
Afgelopen zondag haalden we de Goedheiligman in in Heeswijk-Dinther. Vooraf was er wat
onduidelijkheid over wie de Sint zou begeleiden op zijn intocht. Vorig jaar namen we éénmalig de
beurt over van Heeswijk vanwege hun concours.
Toen werd afgesproken dat we dit voor één jaar
zouden vervangen en niet zouden wisselen van jaar.
Daarmee zouden wij het drie jaar achter elkaar doen
en de mogelijkheid open houden om in de toekomst
Heeswijk eens te vragen voor ons in te vallen (ten
tijde van concours of Proms). Dit was blijkbaar bij
onze buren in Heeswijk en bij het Oranjecomité niet
goed blijven hangen.
Ondanks ons kleine korps, was het wel een gezellige
activiteit.

Presentatie aan Burgemeester Moorman
Op dinsdag 5 november hebben Myrtille Verhagen, Loes Vermeltfoort en Fred Verkuijlen zich
namens onze vereniging gepresenteerd aan onze nieuwe burgemeester Marieke Moorman. In het
Cultureel Centrum was een bijeenkomst voor verenigingen uit HaDee om de nieuwe eerste burger
te informeren over het verenigingsleven in het dorp. Loes heeft namens onze vereniging kort het
woord genomen, waarna er een speciaal voor de gelegenheid samengesteld marsboekje aan
mevrouw Moorman werd overhandigd. In het marsboekje zijn allerlei wetenswaardigheden over
onze vereniging opgenomen. Tot slot werden twee gratis proeflessen voor de kinderen van de
burgemeester aangeboden.

Terugblik Jumbo Muziekfestival
Op 2 en 3 november namen we deel aan het JumboMuziekfestival in Zijtaart. Tijdens het
bestuursoverleg gisteren en de vergadering van de Kring op 13 november jl. hebben we met elkaar
teruggekeken op dit evenement. We mogen tevreden zijn met hoe de beide concerten voor onze
vereniging zijn verlopen. De juryrapporten waren prima en opbouwend van karakter. Hier kunnen we
mee vooruit.
Op zaterdag 2 november was het de beurt aan de slagwerkgroepen uit de regio. Onze slagwerkgroep
heeft een zeer knappe prestatie neergezet en heeft een mooi resultaat van 83,75 punten gehaald.
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Helaas was dit niet voldoende voor een prijs. De grote winnaar bij het slagwerk was de
slagwerkgroep Sint Cecilia uit Zijtaart. Zij kwamen in groep 3 als beste uit de bus en mochten ook de
Albert van Zutphen wisseltrofee in ontvangst nemen. In groep 2 hebben onze Heeswijkse
slagwerkvrienden van Fanfare Sint Willibrord gewonnen. En in groep
1 – waarin ook onze slagwerkgroep uitkwam – heeft de
slagwerkgroep van Oefening Baart Kunst uit Erp gewonnen. De jury
was erg enthousiast over de deelname van de slagwerkers en had
veel respect voor wat er allemaal is gepresteerd. De Muziekkring
Veghel is een regio met veel talent op het gebied van slagwerk.

Zondag 3 november stond vervolgens in het teken van de harmonie- en fanfaregroepen uit de regio.
Er streden maar liefst 13 korpsen voor de bekers en de wisseltrofee. Ons harmonieorkest heeft met
een uitdagend programma een zeer goede prestatie neergezet. Zowel de muzikanten als het publiek
waren enorm tevreden met het optreden. Het optreden heeft met 83 punten en een mooi
juryrapport een goed resultaat opgeleverd. Helaas bleek ook dit niet voldoende voor een prijs. De
Albert van Zutphen wisseltrofee bij de HaFa-orkesten is – evenals bij de slagwerkers – in groep 3
terecht gekomen, namelijk bij Fanfare de Notenkrakers uit Vorstenbosch. In groep 1 van ons
harmonieorkest ging de prijs dit jaar naar harmonie Sint Caecilia uit Lieshout. En in groep 2 ging
Harmonie De Eendracht uit Uden er met de prijs vandoor.
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Huub Sperber heeft weer opnamen gemaakt van de optredens van de slagwerkgroep en het
harmonieorkest. Waarvoor onze dank. Jullie kunnen de opnamen terugluisteren via de volgende link:
http://members.home.nl/hsperber/Harmonie%20Sint%20Servaes/Jumbo%20Muziekfestival%20Zij
taart%20november%202013/
We kijken tevreden terug op een zeer geslaagd muzikaal weekend met prachtige resultaten. Er zijn
geweldige teamprestaties geleverd. Graag bedanken wij iedereen voor zijn/haar inzet. Volgend jaar
vindt het Jumbo Muziek Festival plaats op 1 en 2 november in Venhorst. Noteer dit alvast in jullie
agenda’s.

Bijeenkomst concoursen
Op zaterdag 14 december a.s. gaan onze dirigenten Tonn van de Veerdonk en Eric Swiggers, samen
met bestuursleden Maurice Bissels en Lambert van der Ven, naar Breda voor een speciaal belegde
vergadering over de toekomst van de concoursen en haar structuur.
Al langere tijd speelt in onze vereniging de discussie hoe zaken rondom de concoursen verlopen,
zowel Tonn als Eric hebben hier sterke meningen over en ventileren die ook regelmatig in de regio.
Nu zijn we als vereniging uitgenodigd hierover mee te praten door de muziekbonden en gaan wij
graag op deze uitnodiging in.

Samenvoeging bonden
Op 1 januari 2014 fuseren de twee
landelijk muziekbonden KNFM en
VNM tot één landelijke
muziekbond KNMO: Koninklijke
Nederlandse Muziek Organisatie.
In totaal zullen 3000 verenigingen
bij deze landelijke organisatie
aangesloten zijn met in totaal
170.000 leden. De landelijke bond zal worden gevormd door een aantal regionale bonden. In Brabant
ontstaat hierdoor een nieuwe bond BBM (Brabantse Bond van Muziekverenigingen). Binnenkort is
hiervoor een oprichtingsvergadering en zal een nieuwe logo worden geïntroduceerd.

Bezoek 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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