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11 april 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
12 april 2014   Oud ijzer actie      09.00 uur  
25 april 2014   Lintjesregen – tijdstip nader te bepalen 
26 april 2014   Viering Koningsdag     09.30 uur 
    Aubade       10.15 uur 
27 april 2014   Slagwerkdag A-selectie Slagwerkgroep     
 

Voorwoord van de voorzitter 
Dit keer een korte terugblik op twee verenigingsactiviteiten deze week. 
Afgelopen zaterdag was het uitwisselingsconcert van ons harmonieorkest 
in Zaal Boer Goossens in Den Dungen. Gisteren was de slotmanifestatie van 
het project Windkracht 6, wat de in de afgelopen periode hebben 
uitgevoerd met fanfare Sint Willibrord op de vier basisscholen van 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek. De eerste opbrengst is goed, we hebben 
twaalf proeflessen genoteerd. Nu maar hopen dat dat tot veel nieuwe aanwas leidt. Want dat is heel 
hard nodig!   
 

  Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

 
Uitwisselingsconcert met harmonie Wilhelmina in Den Dungen 
Afgelopen zaterdag 5 april verzorgden we een uitwisselingsconcert met Harmonie Wilhelmina uit 
Den Dungen. Om 20.00 uur was het de beurt aan ons harmonieorkest, onder leiding van Eric 
Swiggers, om af te trappen. In de enigszins gedateerde feestzaal van Boer Goossens, waar ook de 
Dungense harmonie haar wekelijkse repetities mochten wij het eerste uur vullen. We openden met 
het feestelijke nummer Convivium. Als tweede brachten we de Armeense Dansen van Alfred Reed 
ten gehore voor het goed opgekomen Dintherse publiek.  
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Hymn of Brotherhood was het derde stuk van de avond, wat gecomponeerd is door Egbert van 
Groningen, waarna we een primeur hadden met de uitvoering van het bijzondere Dragon Fight van 
Otto Schwarz. We sloten het concert af met Brave. 
 

  
 
Harmonie Wilhelmina, onder leiding van Sef Pijpers, verzorgde het tweede deel van de avond met 
een zeer afwisselend programma. Bijzonder was toch wel het tweede stuk met de klarinetsolo, wat 
vele bewonderenswaardige blikken opriep. 
 
We kijken terug op een mooi uitwisselingsconcert, waarbij het aanbod van voorzitter Johan 
Cooijmans nog eens naar Dinther te komen hartelijk werd ontvangen. 
 

Bomvolle aula geniet van slotmanifestatie Windkracht 6 
De aula van gymnasium Bernrode was op donderdagavond 10 april jl.  weer bomvol publiek vanwege 
de slotmanifestatie van Windkracht 6. Even na half 7 opende voorzitter Lambert van der Ven de 
avond, waar onze harmonie Sint Servaes en Koninklijke fanfare Sint Willibrord de gastheren waren 
voor de groepen 5 van de vier basisscholen uit Loosbroek, Dinther en Heeswijk. Meneer van Fare liet 
in een vlotte drie kwartier durende show aan zijn vrouw de pracht van muziek zien. Alle kinderen 
deden onder aanvoering van de opleidingsorkesten en slagwerkgroepen van beide 
muziekverenigingen van harte mee.  

  

In de afgelopen vier weken waren docenten op vrijwillige basis naar de basisscholen gegaan om een 
viertal lessen rond blaasmuziek en slagwerk te verzorgen. Angela van der Wijst, Peter Smulders en 
Peggie Peters wisten de leerlingen met een stuk theoretisch muziekaanbod, kennis over 
muziekinstrumenten, maar zeker ook met het uitproberen van de muziekinstrumenten zelf de 
kinderen te boeien. Tonn van de Veerdonk en zijn collega's van Rhythm Impact brachten een boeiend 
slagwerkaanbod.  
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Op de slotavond kwamen in sneltreinvaart de houten instrumenten, de koperinstrumenten, 
algemene blaasmuziek en de slagwerkinstrumenten langs. Tussendoor zorgden de diverse ensembles 
voor een mooi stukje muziek, afgewisseld met enkele solo-optredens van leerlingen de scholen. 

  

Aan het eind van de show was mevrouw van Fare toch wel erg onder de indruk van alle muzikale 
mogelijkheden en wilde ze graag meer weten van het volgen van een muziekopleiding. De beide 
voorzitters gaven antwoord op haar meest brandende vragen, zoals het volgen van een proefles. 
Hierna konden alle kinderen (en soms ook de volwassenen) alle instrumenten naar keuze 
uitproberen en kregen ze een klein tasje met informatie over de fanfare en de harmonie. Rond 20.00 
uur waren de laatste kinderen huiswaarts en kon het opruimen beginnen.  

 

Verzoek tot deelname aan enquête 

Concertconcoursen in de blaasmuziek doen vaak veel gespreksstof opwaaien. Glansrijke 
overwinningen of enorme teleurstellingen, het laatste woord is er nog niet over gesproken. Van 
Groningen tot Limburg, van 5e tot en met concertdivisie of van Harmonie tot Brassband, iedere 
muzikant(e) heeft wel een mening over concoursen. Daar ben ik benieuwd naar. Wat vind jij? Hoe 
ervaar jij concertconcoursen en wat zijn jouw belevenissen?  
  
Voor mijn afstudeerscriptie directie HaFaBra aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle doe ik een 
onderzoek naar de beleving van de (amateur)muzikant tijdens concertconcoursen. Hiervoor heb ik 
een enquête opgesteld voor muzikanten én dirigenten. Het invullen er van duurt ongeveer 10 
minuten. Zou jij me willen helpen door deze enquête invullen en zo mogelijk verspreiden? 
Met jouw antwoorden hoop ik in beeld te kunnen brengen wat de muzikanten nu eigenlijk van 
concoursen vinden en vooral of concoursen er toe doen. Geef voor 25 april 2014 je mening via: 
  
http://questionnaire.netq-survey.com/81f91e5c-a5e2-4106-a780-6d011c1b80fc 
 
Ik wil je alvast bedanken voor je medewerking! 
Met vriendelijke groet, Arjan Dunning 
 a.dunning@student.artez.nl  06 22 353 370 www.arjandunning.nl     www.tactmuziek.nl 

 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer foto’s van Windkracht 6! 

 
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 
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