29 mei 2014

Agenda - reminder
29 mei 2014
13 juni 2014
21 juni 2014
22 juni 2014
6 juli 2014
10 juli 2014

Geen repetities harmonie en slagwerk
Educatieve ochtend
Serenade Lambert en Dionne van der Ven
Open Dag
Zomeravondconcert
Laatste repetitie (afsluiting in De Muziekfabriek)

19.30 uur
13.00 uur
19.00 uur
21.00 uur

Voorwoord van de voorzitter
We hebben een periode achter ons met bijzonder veel en leuke
activiteiten. Zo vond op 17 en 18 mei jl. ons eerste jeugdkamp plaats.
Verderop in deze Servaesnieuw een impressie van dit evenement.
Daarnaast hadden we drie inzending voor het Bernhezer Solistenconcours
op zondag 18 mei, met mooie prestaties van onze deelnemers. Tot slot was
afgelopen zaterdag het Brabants Kampioenschap slagwerk en verzorgden
we een serenade bij Gerard Gabriëls en zijn jubilerende bedrijf. Kortom genoeg om op terug te
kijken.
Ook kijken we alvast vooruit naar de educatieve ochtend op vrijdag
13 juni a.s. en de open dag van zondag 22 juni a.s. En dan langzaam
richting het einde van dit muziekjaar met het zomeravondconcert
op 6 juli a.s. en de laatste repetitie.
Tussendoor wordt er volop gewerkt aan het Bevrijdingsconcert op
donderdagavond 18 september a.s., is de Stuurgroep van de Proms
inmiddels in volle gang om het promsconcert in het najaar van
2015 voor te bereiden, is een buitengewone financiële commissie
bij elkaar geweest om ideeën te genereren voor een alternatieve
financiële actie en worden de laatste afwerkactiviteiten voor De
Muziekfabriek getroffen. En dan vinden we het vele en goede werk van de beheercommissie voor De
Muziekfabriek misschien al ‘regulier’ commissiewerk.
Hoezo is Harmonie Sint Servaes een bloeiende muziekvereniging?!
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, een trotse voorzitter.

Zomeravondconcert
In de bestuursvergadering van 20 mei jl. is gesproken over de naam voor het kerkpleinconcert. Dit
jaar vindt dit plaats bij onze nieuwe locatie De Muziekfabriek. De voorbereidingen voor dit concert
zijn inmiddels in volle gang. De indeling van het concertterrein, de facilitaire zaken die daarbij horen
en het creatieve deel.
Om recht te doen aan de aard van het concert en de locatie zijn we gekomen tot de naam: Het
Zomeravondconcert. Komt dat zien op zondag 6 juli 2014.
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Fred Verkuijlen
Fred Verkuijlen legt tijdelijk tot 1 september a.s. zijn bestuurlijke taken om gezondheidsredenen
neer. Fred blijft wel lekker muziekmaken. Als sectiehoofd treedt tijdelijk voorzitter Lambert van der
Ven op. Leden uit de sectie zwaar koper en slagwerk kunnen zich bij vragen en of knelpunten bij hem
melden.

Barbezetting
Vanaf het nieuwe muziekjaar komt ook de slagwerkgroep op maandagavond naar De Muziekfabriek.
Dit vraagt een intensivering van de barbezetting. Gerard Gabriëls is vanuit de beheercommissie
degene die de barbezetting regelt.
Op dit moment wordt de bar bezet door de beheercommissie, enkele spelende leden en een aantal
niet spelende (niet)-leden. Deze mix willen we ook in de toekomst verder uitbouwen. We zijn daarom
op zoek naar medewerkers voor de bar op de maandag en de donderdagavond. Ook zullen deze
mensen af en toe bij evenementen worden gevraagd.
Vind jij het leuk om mee te werken bij de barcommissie, meld je dan voor 1 juli a.s. aan bij Gerard
Gabriëls via gerardenmarja@ziggo.nl

Harmonie méér dan alleen muziek!
Met een vlot de Leijgraaf oversteken, lekker in je slaapzak een spannende film kijken in de Stapperij,
honderden Euro’s winnen in Casino Servaes, een concert voorbereiden in de Klinkerij, een heerlijke
barbecue op het gras achter de Muziekfabriek….het vond allemaal plaats in het spetterend
jeugdkamp van onze harmonie. De jeugdcommissie had de voorbereiding goed voor elkaar, met hulp
van een aantal volwassen leden en een aantal begeleidende tienermeiden, was het een weekend
met veel actie en activiteit.
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Zaterdag rond half 11 kwamen de jeugdleden aan bij de Muziekfabriek. Zij werden ontvangen door
de kampcrew Loes, Suzanne, Erna, Arian en Lambert. Eerst werd natuurlijk een slaapplaats ingericht,
waarna Loes Vermeltfoort als kampchef het weekend opende. De huishoudelijke regels werden
verteld en hierna werden de muziekinstrumenten uit de koffers gehaald. Eerst werd er volop
gerepeteerd aan vier nummers, die de volgende dag in het concert zullen worden gespeeld.
Jeugddirigent Arian Deckers zette in korte tijd de lijnen uit, zodat iedereen in no-time betrokken was.
Ook slagwerkinstructeur Tonn van de Veerdonk even langs om wat puntjes op de ‘i’ te zetten.
Tussendoor werd even geluncht met als hoofdgerecht het broodje knakworst.

Na de tweede repetitie werden groepjes gemaakt onder leiding van ons oudere jongeren Bart,
Anouk, Eke en Susan ging het richting het bos. Huub, Inge, Martje, Ellen, Els, Jan, Riëtte, Marijke en
Fred vormden de posten in het bos. Zo werden de komkommerrace, badkuiprace, A-lopen,
kruiwagenrace en vlotvaren gedaan. En natuurlijk leverde dat bij enkele een nat pak.

Rond half 6 was het tijd voor de barbecue. De kinderen vonden het heerlijk getuige de lege schalen
na afloop. Waarna Riëtte, de moeder van Ton, met Robin, Anouk, Eke en Susan het casinospel
voorbereidde en Erna enkele kringspellen speelde met de rest van de kinderen.
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’s Avonds was de Paternoster omgetoverd tot een heus Casino Servaes. Er waren een zestal casinotafels, waar druk werd gegokt met ‘echt’ geld. Desie kwam ondertussen de kampcrew versterken.
Tot een uur of tien werd er druk gegokt.
De avond werd afgesloten met een film.

Zondag werd het weekend afgesloten met een slotconcert in De Muziekfabriek voor belangstellende
broers, zussen, ouders en opa’s en oma’s. In sneltreinvaart kwamen aanstekelijke nummers als de
Cup-song, Roar, Gang-nam style en Waka waka langs. Tussendoor zorgde de C-selectie van het
slagwerk voor de nodige percussie.

We kunnen niet wachten tot de volgende editie van deze verbindende verenigingsactiviteit!
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Bernhezer Solistenconcours
Gelijk met het slotconcerts van het jeugdweekend vond op zondag 18 mei jl. het Bernhezer
Solistenconcours plaats. Myrthe Manders en Susan van den Broek van onze vereniging haalde met
41,25 punt de derde plaats. Bart Pouwels kwam met 41 punten net te kort voor een podiumplaats.
Lobke van der Zanden, ondersteund door Peggie Peters, speelden verdienstelijk en was ook terug te
vinden in de bovenste helft van de eindsand.
Eline van der Leest uit Nistelrode heeft deze tweede
editie van het Bernhezer Solistenconcours gewonnen.
Negentien deelnemers uit de vijf muzikale HaFakernen van Bernheze streden deze dag om de
speciaal voor de gelegenheid door beeldengieterij
Tenax ontworpen unieke trofee. Even na één uur
mocht Eline de prijs in ontvangst nemen uit handen
van wethouder Rein van Moorselaar van de
gemeente Bernheze.
Het Cultureel Centrum Nesterlé in Nistelrode was de
plaats van handeling van het Bernhezer
Solistenconcours 2014. Na de succesvolle start van dit
evenement vorig jaar in Dinther was iedereen vol
verwachting of ook dit jaar weer eenzelfde succes
behaald kon worden.
En dat werd het! Op toneel kwamen diverse
muzikanten, met meer en minder ervaring. Slagwerk
en blaasinstrumenten wisselden elkaar af. Naast de
kleine trom en multipercussie konden de aanwezigen
genieten van de klarinet, enkele bugels, dwarsfluit,
hoorns, trombone en sopraansaxofoon. Een keur aan
instrumenten gaf zo een goed beeld van de instrumentele rijkdom van de Bernhezer fanfares en
harmonie.
De deskundige jury met dirigent Eric Swiggers, trompettist Willem Pluk en slagwerkinstructeur
Liesbeth van Asseldonk hadden voor elke deelnemer een juryrapport en een beoordeling. Voor
iedere deelnemer was er een deelnemerscertificaat en een aandenken.
Voordat de prijzen werden uitgereikt, werden door wethouder Van Moorselaar lovende woorden
uitgesproken over dit initiatief dat twee jaar geleden door de voorzitters van de vijf
muziekverenigingen in gang gezet was.
Vervolgens kon wethouder Van Moorselaar de prijzen uitreiken. Myrthe Manders en Susan vd Broek
van Harmonie St. Servaes uit Dinther haalden met 41,25 punten een mooie derde prijs. Zij speelden
op hun dwarsfluit Vintage Funk en Latin Experience waarbij zij begeleid werden door hun docente
Leonie Clahsen. Tom van Zutphen van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord behaalde met zijn Multi
Percussion sketches de tweede plaats met 42 punten.
Eline van der Leest van Fanfare St. Lambertus uit Nistelrode won uiteindelijk de trofee als Kampioen
van het Bernhezer Solistenconcours met 42,75 punten. Zij bracht haar nummer Replicato van James
D. Ployhar, met begeleiding van piano door Mayke Hendriks, nogmaals ten gehore.
Met de toekenning van de Bernhezer Cultuurprijs heeft de gemeente vorig jaar haar waardering voor
dit evenement uitgesproken en het mede mogelijk gemaakt om ook de komende jaren dit
evenement te organiseren.
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Fanfare St. Lambertus uit Nistelrode kijkt terug op een geslaagd concours. De ca. 100 toeschouwers
in het mooi gevulde Cultureel Centrum Nesterlé waren getuige van een muzikale ochtend op een
goed niveau, met een grote variatie en veel inzet en betrokkenheid van alle muzikanten. Tot volgend
jaar!

Drie Brabantse Kampioenen
Op zaterdag 24 mei deden drie slagwerkers van Harmonie Sint Servaes mee aan het Brabants
Kampioenschap slagwerk in cultureel centrum d’n Durpsherd in Berlicum. Voor de Dintherse
muzikanten was het een lange dag wachten
voordat zij het podium op mochten. Maar
het resultaat was er niet minder om.
Desie Verhoeven en Thomas van der Ven
mochten tegen 18.00 uur aantreden met
hun nummer ‘On the Edge’ van Frank
Rademakers. Ze wisten met hun duooptreden op snaretrom de jury te
overtuigen en behaalden in de derde divisie
87 punten. Hiermee werden zij Brabants
Kampioen!
Als voorlaatste was het de beurt aan Bart
Pouwels, die in de 1e divisie uitkwam met
het nummer ‘Rapid Movement’ van
Maarten Mols. Zij optreden was zeer
overtuigend en dat bracht de jury tot een
score van 90 punten en lof van de jury. Ook
Bart liet zich met dit resultaat tot Brabants
Kampioen kronen.
De drie muzikanten mogen nu aantreden
op het Nederlands kampioenschap, wat in
het najaar plaatsheeft. Alle drie van harte
proficiat!

Serenade voor jubilerend Gabriëls Totaal Techniek
Diezelfde zaterdagavond 24 mei brachten we om 18.00 uur een serenade bij Gerard Gabriëls. Zijn
bedrijf, wat hij in 1989 met broer Jan opstartte en nu is uitgegroeid tot een groot bedrijf met
meerdere divisie, vierde haar zilveren bedrijfsjubileum.
Daarnaast nam Gerard afscheid van het bedrijf, waar hij 25 jaar de leiding had.
Vanwege de grote verdienste van Gerard voor de vereniging, maar ook de regelmatige financiële en
facilitaire steun vanuit dit bedrijf voor onze vereniging, besloot het bestuur een serenade te gaan
brengen. Dit werd door Gerard, zijn vrouw Marja, een hele groep medewerkers en Gerards
opvolgende zoon Rob zeer goed ontvangen. Ook langs deze weg nog van harte proficiat!

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