15 oktober 2014

Agenda - reminder
1 november 2014
2 november 2014
9 november 2014

Jumbocup slagwerk
Jumbocup harmonieorkest
Uitwisselingsconcert opleidingsorkest

14.00 uur
14.00 uur
11.00 uur

Voorwoord van de voorzitter
Deze weken loopt de actie ‘Varkentje Wassen’. We vertrouwen op de
medewerking van velen en hopen op een mooi eindresultaat. Verderop in
deze Servaesnieuws nog een kleine impressie.
Verder kijken we terug op het concert afgelopen zondag van het
harmonieorkest, die een uitwisseling had met het fanfareorkest Sint
Lambertus uit Nistelrode.
Ondertussen bereiden de slagwerkgroep en het harmonieorkest zich voor op deelname aan het
Jumbo Muziekfestival in Venhorst in het eerste weekend van november.
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

(S)teun jij ook de harmonie
Deze week worden de boekjes uitgereikt bij de diverse
repetities voor onze najaarsactie ‘Varkentje wassen’. De
komende weken is er gelegenheid om vrienden, bekenden,
familieleden en buren uit te dagen om een vakje leeg te
krassen en hiermee bestedingsvoordeel te behalen.
Elk (s)teunboekje bevat 25 afbeeldingen van "teun" het
spaarvarkentje, met daarop een kraslaag. Onder elke kraslaag
staat een bedrag afgebeeld, variërend van € 0,50 tot € 3,00.
Het boekje bevat teven een blok met 25 couponvellen met op
elk vel 8 aantrekkelijke kortingcoupons. Clubleden, leerlingen
of vrijwilligers gaan met de boekjes "de boer op" (vaak is een
rondgang bij familie, vrienden en buren al voldoende om een
boekje vol te krijgen). De bedoeling is dat mensen door één of
meer "varkentjes te wassen" (lees: krassen) een geldbedrag zichtbaar maken. De donateur betaalt
vervolgens het tevoorschijn "getoverde" bedrag en ontvangt als dank één couponvel per gewassen
varkentje.
We hopen dat veel leden meehelpen om het voor onze vereniging tot een succesvolle acties te
maken.
Langs deze weg willen wij de financiële commissie nogmaals danken voor hun inzet!
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Sieb geboren!
Afgelopen zaterdag zijn Hanneke en Bart van Schijndel de trotse ouders geworden van Sieb! Langs
deze weg van harte proficiat!

Verbindend concert Fanfare Nistelrode en harmonie Dinther
Tekst: Nicole Korsten en Lambert van der Ven
Foto’s: Wim van der Lubbe
Afgelopen zondag verzorgden Harmonie St. Servaes uit Dinther en fanfare St. Lambertus uit
Nistelrode een najaarsconcert in de Muziekfabriek in Heeswijk-Dinther. Het publiek kreeg een kleine
terugblik van het concert ’70 jaar leven in vrijheid’, wat de Dintherse muziekvereniging op 18
september jl. opvoerde. Met het optreden van de Nistelrodese fanfare werd er alsvast een
voorproefje ten gehore gebracht van het filmconcert komende zaterdag in Nestelré.
Harmonie St. Servaes, onder leiding van de jarige Eric Swiggers, verzorgde de aftrap. Drie weken
geleden heeft de harmonie een groot en zeer succesvol ‘Bevrijdingsconcert’ uitgevoerd voor een
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uitverkocht huis. Voor de Harmonie staat binnenkort weer een nieuwe uitdaging op de agenda: het
Jumbo Muziekfestival in de nieuwe zaal de Horst in Venhorst. Voor de toeschouwers werden uit
beide programma’s enkele werken uitgevoerd. Zeer indrukwekkend was het nummer Story of Anne
Frank waarin het leven van Anne Frank op een muzikale wijze vertaald is. De Trombonella was een
tegenvoeter: een vlotte mars waar, hoe kan het anders, de trombones op de voorgrond stonden. De
Harmonie sloot haar deel af met de Glenn Miller parade, een medley met voor alle ouderen onder
het publiek alle bekende klassiekers van deze bekende na-oorlogse Bigbandleider.

Na het herschikken van het podium ging dirigent Jos de Kleijn met zijn fanfare St. Lambertus van
start. Het was de eerste keer dat de fanfare in het nieuwe onderkomen van St. Servaes mocht komen
optreden. Het programma van St. Lambertus stond volledig in het teken van de filmmuziek. Een
dankbaar thema voor elk orkest vanwege het grote aanbod en muziekstijlen, maar ook de
herkenbaarheid voor het publiek. De uitvoering was voor de fanfare een try-out voor het grote
concert, dat de fanfare op 18 oktober a.s. uitvoert. Dirigent Jos de Kleijn leidde de bezoekers langs de
films die deze ochtend op de lessenaar lagen. De klepperende castagnetten uit de film ‘Zorro’, de
‘Ghostbusters’ en de boeven uit Westernfilm ‘The Magnificent Seven’ kwamen langs.
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Voor beide verenigingen was het concert een mooie gelegenheid om te oefenen, naar elkaars werk
te luisteren en de muzikale band te verstevigen.
Voor meer informatie over de aankomende concerten:
Jumbocup Harmonie St. Servaes
Datum: zondag 2 november 2014
CC De Horst in Venhorst
Aanvang 14.00 uur
http://muziekkringveghel.nl/jumbofestival-1-en-2-november-venhorst/
Filmconcert fanfare St. Lambertus
Nistelrode
Datum: zaterdag 18 oktober CC
Nesterlé Nistelrode (Parkstraat 2),
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30
u (entree 5,-)
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.stlambertusnistelrode.nl

Blaaskapel de Kornuiten 40 jaar
Dit jaar bestaat Blaaskapel de Kornuiten 40 jaar. Zij vieren dit komend weekend.
Blaaskapel "De Kornuiten" werd in 1974 opgericht door Jan van Zutphen. Toen nog niet als "De
Kornuiten", maar onder de naam "Jan en zijn Kornuiten". Het achttal dat als eerste "De Kornuiten"
vormde, was ook lid van de Dintherse "Harmonie Sint Servaes". Doel was naast het serieuze
repertoire van de harmonie, ook vrolijke lichtere muziek te spelen.

Namens alle leden feliciteert het bestuur ‘de Kornuiten’ met hun jubileum. Van harte proficiat!
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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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