19 juni 2014

Agenda - reminder
21 juni 2014
22 juni 2014
28 juni 2014
6 juli 2014
10 juli 2014

Serenade Lambert en Dionne van der Ven
Open Dag
Nederlands Kampioenschap slagwerk
Zomeravondconcert
Laatste repetitie (afsluiting in De Muziekfabriek)

19.30 uur
13.00 uur
middag
19.00 uur
21.00 uur

Voorwoord van de voorzitter
In de bestuursvergadering van afgelopen dinsdag hebben we een besluit
genomen over de Proms 2015. Deze vindt plaats in het laatste weekend
van de herfstvakantie in het najaar van 2015. Dit houdt in dat we op vrijdag
30 en zaterdag 31 oktober onze Proms weer zullen hebben in sporthal de
Zaert in Dinther. We vertrouwen erop dat alle leden in hun
vakantieplanning hier voldoende rekening mee kunnen houden.
Afgelopen vrijdag was het weer educatieve ochtend in het Cultureel Centrum. In deze nieuwsbrief
kijken we hierop terug.
Voor de komende periode staat natuurlijk de Open Dag op de agenda. Zondag 22 juni zetten we onze
deuren van de Muziekfabriek open voor de hele gemeenschap. We maken er een mooie
verenigingsmiddag van.
En tot slot wens ik Bart Pouwels, Thomas van der Ven en Desie Verhoeven heel veel succes bij de
Nederlandse kampioenschappen slagwerk, die op 28 juni a.s. plaatshebben in Berlicum.
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Bestuursmededelingen
Proms 2015
De stuurgroep van de Proms is inmiddels begonnen aan de voorbereidingen van de Proms. Het
voorstel van de stuurgroep was om in het weekend van 20 en 21 november 2015 de Proms te
organiseren, maar dat bleek niet haalbaar voor de gemeente Bernheze om in die periode de Zaert
een week beschikbaar te stellen.
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Namens de stuurgroep hebben Ben en Lambert gesprekken gevoerd met de gemeente en hieruit is
naar voren gekomen dat in de periode oktober t/m maart vanwege het drukke schema in de
sporthal het niet mogelijk is de sporthal voor een week vrij te geven. Vandaar dat we uitwijken naar
de herfstvakantie. We hebben dit met onze dirigenten Tonn en Eric besproken. Beiden achten het
programmatisch goed haalbaar om in dat weekend de Proms goed voorbereid te hebben. Voor het
harmonieorkest betekent dat dat we waarschijnlijk niet mee zullen doen met het Jumbo
Muziekfestival. Voor de slagwerkgroep heeft dat geen consequenties. Zij zullen meedoen met het
Jumbo Muziekfestival als opmaat naar een deelname op het bondsconcours in december 2015.
Het bestuur heeft in haar vergadering van 17 juni een besluit genomen over het promsweekend. We
vragen alle leden dan ook rekening te houden met een Promsweekend op vrijdag 30 oktober en
zaterdag 31 oktober 2015. Op donderdagavond daarvoor zal een generale repetitie zijn en de
soundcheck zal op woensdagavond zijn.
Voor de zondagmiddag zoekt de stuurgroep nog naar een nadere invulling, waarbij onze eigen leden
nog lekker kunnen nagenieten van een muzikaal weekend.

Contractverlenging Tonn van de Veerdonk en Eric Swiggers
Het bestuur heeft de afgelopen periode de contracten van onze slagwerkinstructeur Tonn van de
Veerdonk en onze dirigent Eric Swiggers geëvalueerd. Bij beiden is een contractverlenging
afgesproken met ingang van 1 juli 2014 voor de duur van 3 jaar tot 30 juni 2017. Uit deze verlenging
blijkt de waardering voor beiden heren, maar ook het vertrouwen in een succesvolle voortzetting van
de samenwerking voor de toekomst.

Uitwerking financiële commissie
In de afgelopen periode hebben Stephanie Verkuijlen, Eefke van den Elzen, Annemarie Deckers,
Robin van der Steijn, Ellen Pouwels, Gerard Barten en Ton Lunenburg nagedacht over het vormgeven
van financiële acties, als alternatief voor de donateursactie. Zij hebben op dinsdag 17 juni jl. hun
concrete voorstellen in het bestuur besproken. Met instemming van het bestuur kunnen zij nu
gericht één nieuwe actie verder gaan uitwerken. Hier horen jullie direct na de vakantie meer van.

Educatieve ochtend
Op vrijdag 13 juni kwamen de groepen 4 van de basisschool ’t Palet, de Albertusschool en de Bolderik
naar het Cultureel Centrum in Dinther om deel te nemen aan de educatieve ochtend van onze
harmonie. In Kerkzicht verzorgden Tonn van de Veerdonk en Patrick van den Heuvel een workshop
slagwerk, terwijl in Pastoriezicht een speciaal voor de gelegenheid samengesteld orkest met
jeugdleden en door de wol geverfde muzikanten de kinderen met blaasmuziek vermaakten. Bij beide
workshops was er voldoende tijd voor de kinderen om actief mee te doen.
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In de pauze was er ranja met wat lekker voor de kinderen en kon er op het kerkplein even lekker
gespeeld worden.
Na de pauze draaiden de groepen om en werd er een tweede ronde gehouden, zodat de kinderen
actief waren geweest bij de blaasmuzikanten en bij de slagwerkers.

Dank aan de slagwerkdocenten en de muzikanten die vandaag onze vereniging hebben ondersteund
in de doelstelling om kinderen te boeien en te verbinden aan muziek!

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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