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30 augustus 2014 

 

 

Agenda - reminder 
1 september 2014  Pasuur uniformen     19.30 uur 
5 september 2014  Informatieavond jeugdleden in De Muziekfabriek 18.45 uur 
8 september 2014  Instructieuur barmedewerkers    19.00 uur 
11 september 2014  Generale repetitie Bevrijdingsconcert   20.00 uur 
18 september 2014  Bevrijdingsconcert     19.30 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
De eerste activiteiten van onze vereniging voor het muziekjaar 2014-2015 
zitten er al weer op. Van rustig opstarten is geen sprake. Zo zijn er de 
komende weken al weer volop activiteiten. Het meest in het oog springend 
is natuurlijk het concert “70 jaar leven in vrijheid” wat we samen met het 
kamerkoor Mi Canto gaan verzorgen. Er zijn nog ruim 50 kaartjes te 
verkrijgen, dus maak reclame met posters, flyers, via sociale media en 
mond-op-mond. Het belooft prachtig te worden!  
Maar dichter bij en niet minder belangrijk: komende maandag is het pasuur. Volop tijd en 
gelegenheid om je uniform aan te laten passen, daar waar nodig! Aanvang half 8 in De 
Muziekfabriek. En vrijdagavond 5 september is de informatieavond voor ouders/verzorgers van onze 
leerlingen, aanvang 18.45 uur. Volop activiteit derhalve.  

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

 
Myrtille en Wouter proficiat  
In de vorige nieuwsbrief maakte we er al melding van. In deze nieuwsbrief publiceren we het 
geboortekaartje van Joni Verhagen, dochter van onze secretaris Myrtille en Wouter, van harte 
proficiat met dit prachtige nieuwe wonder!  
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Ledeninfo concert “70 jaar leven in vrijheid” 
Hallo muzikanten van het harmonieorkest en de slagwerkgroep A-selectie, 
 
De vakantie zit er voor de meesten alweer op en de eerste repetitie is al weer geweest. De commissie 
heeft in de tussentijd niet stil gezeten en er is al veel werk verzet. De kaartverkoop is in volle gang en 
vanaf 25 augustus zijn de kaarten in de vrije verkoop bij Paperpoint. De PR begint nu ook te draaien, 
de posters zijn gedrukt en er komen artikelen in de regionale bladen.                                                       
 
Het film en beeldmateriaal voor achter de te spelen werken zijn klaar en is zeer indrukwekkend!   
Facilitair zijn we druk bezig om de puntjes op de" ï" te krijgen en we vragen aan iedereen om  zijn 
medewerking te verlenen bij het op en afbouwen ( aanmelden bij Carel). Verder een verzoek aan 
ieder om via de sociale media ( facebook, twitter, etc.) bekendheid te geven aan ons concert. 
Violiste Lieke Daniels gaat de solopartijen voor haar rekening nemen en wij zijn ontzettend blij met 
haar aanbod. Het belooft een mooi concert te gaan worden. 
 
De generale repetitie is op donderdag 11 september, waarbij het gehele programma  doorgenomen 
gaat worden. Het programma wordt als volgt: 
Opening                                                                                                                                                                       
Soldaat van Oranje                                                                                                                                
Mauthausen deel 1 en 2 ( Mi Canto)                                                                                                                     
The Story of Anne Frank                                                                                                                     
Mauthausen deel 3 en 4 ( Mi Canto)                                                                                                         
Schindler's list                                                                                                                                                       
Band of Brothers ( slagwerkgroep)                                                                                                                    
Song of Freedom ( samen met Mi Canto)                                                                                                
Temuna / Kala Kala  ( Mi Canto)                                                                                                                                   
Glenn Miller Parade                                                                                                                                             
Vera Lynn ( samen met Mi Canto)                                                                                                                       
Afsluiting  
 
Denk allemaal aan lessenaarverlichting en het kledingvoorschrift( zwart met een klein oranje 
kleuraccent, zoals: een broche, stropdas, sjaaltje, strik , sieraden, etc). Geen oranje kledingstukken! 
Deze kleding graag bij de generale repetitie aan voor het afstellen van de belichting. 
We zien jullie graag allemaal op de repetities en zeker ook op de generale repetitie donderdag 11 
september om 19.45 uur in De Muziekfabriek.  Ben op tijd aanwezig, zodat we om 20.00 uur kunnen 
beginnen.  
Donderdag 18 september worden jullie om 18.15 uur verwacht, zodat we om 18.30 uur kunnen 
starten met de soundcheck. 
Zijn er nog vragen, mail dan naar Els Verdonk. ( lverdonk@hetnet.nl)                        
 
Nog veel repetitieplezier gewenst namens de commissie 
 

Op maandagavond 15, dinsdagavond 16 en woensdagavond 17 september is er hulp nodig voor het 
opbouwen van het concert en de aankleding van de zaal. Heb je tijd om te helpen, meld je bij Carel 
van Sleuwen via cvsleuwen@ziggo.nl of 06-51303529 

 

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 september  is er overdag hulp nodig voor het afbouwen van het concert 
Ook wordt de wand weer teruggeplaatst. Heb je tijd om te helpen, meld je bij Carel van Sleuwen via 
cvsleuwen@ziggo.nl of 06-51303529 
Wil je op zaterdag mee helpen met het poetsen van De Muziekfabriek meld je dan bij Alice van Leur 
via hans-alice@home.nl of 06-21469983 

mailto:cvsleuwen@ziggo.nl
mailto:cvsleuwen@ziggo.nl
mailto:hans-alice@home.nl
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Facebook-pagina  
Velen van jullie hebben er vast wel van gehoord, onze harmonie heeft ook een Facebook-pagina. 
Deze is te bereiken via www.facebook.com/sintservaes en alleen door leden van Facebook in te zien.  
Wij verzoeken al onze leden, die ook op Facebook actief zijn om ‘eigen’ vrienden uit te nodigen om 
onze Facebook-pagina te ‘liken’, zodat we nog meer bereik krijgen met onze berichten.  
We hebben nu 150 ‘vind-ik-leuks’. Ons oud-bestuurslid Kees van den Boom was de 150e liker. Help je 
ons mee de 500 te halen? Alvast bedankt. 

 
 

Informatieavond ouders/verzorgers van leden jonger dan 16 jaar  
Op vrijdagavond 5 september houden we een informatieavond voor ouders/verzorgers van onze 
leden jonger dan 16 jaar. Als harmonie zijn we een vereniging met heel veel activiteiten met 
verschillende orkesten en commissies. Als nieuw lid, zeker als jeugdlid, is het soms best nog even 
zoeken hoe alles reilt en zeilt. Vandaar dat we een keer per jaar een informatiemoment organiseren 
om belangstellende ouders/verzorgers te informeren over onze vereniging.  
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
Bestuurslid opleidingen Loes Vermeltfoort en voorzitter Lambert van der Ven zijn a.s. vrijdag om 
18.45 uur in De Muziekfabriek om u te ontvangen. U vindt De Muziekfabriek aan de Abdijstraat 53 in 
Heeswijk-Dinther. De bijeenkomst duurt tot ongeveer half 8.  
 

 

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. 

http://www.facebook.com/sintservaes
http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl

