09 november 2014

Agenda - reminder
16 november 2014
16 november 2014
24 december 2014
26 december 2014
4 januari 2015

Jeugdmuziekdag opleidingsorkest in
Ontmoetingscentrum Ter Aa Erp
Jeugdmuziekdag slagwerkgroep B-selectie
Ontmoetingscentrum Ter Aa Erp
Kerstviering Sint Servatiuskerk Dinther met
Opleidingsorkest
Opluisteren viering 2e Kerstdag harmonieorkest
Nieuwjaarsconcert harmonieorkest in Nia Domo
Boekel met Eendracht Maakt Macht

11.45 uur
12.30 uur
17.00 uur
10.30 uur
11.30 uur

Voorwoord van de voorzitter
Deze keer een korte Servaesnieuws met een terugblik op ons concert van
afgelopen zondag met ons opleidingsorkest en de B-selectie van de
slagwerkgroep en het studieorkest van fanfare Aurora uit Heesch.
Ook kijken we vooruit naar de Jeugdmuziekdag volgende week in Erp.
Kortom veel aandacht voor de jeugd deze keer.
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Secretaris weer op haar post
Onze secretaris Myrtille Verhagen is weer terug op haar
post. Na haar zwangerschapsverlof, met als resultaat een
wolk van een dochter, heeft zij afgelopen week weer met de
repetitie meegedaan. Komende periode neemt ze ook haar
secretariaatsrol in het bestuur op zich.
In de afgelopen drie maanden heeft Annemarie Deckers de
taak van Myrtille in het bestuur waargenomen. Met hulp van
Loes en Maurice, die ieder ook enkele taken van Myrtille
hebben waargenomen, heeft Annemarie zich vooral gericht
op de inkomende en uitgaande post van de vereniging. Ook
langs deze weg willen we Annemarie van harte bedanken
voor haar zeer positieve bijdrage in de afgelopen periode.

Vrijwilligersmarkt
Afgelopen zondag 9 november vond de Vrijwilligersmarkt
plaats in de aula van gymnasium Bernrode. Onze vereniging
werd vertegenwoordigd door Gerard Barten en Piet van de
Ven. De stichting Actief Burgerschap had verenigingen
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uitgenodigd zich op deze vrijwilligersmarkt te presenteren om zo mensen zicht te geven wat er op
het gebied van vrijwilligerswerk in HaDee te doen is. Bijna 30 verenigingen gaven gehoor aan deze
oproep.
Gerard en Piet, bedankt voor jullie geweldige bijdrage!

Hartverwarmend concert Servaesjeugd met Aurora Con Brio

Op zondagochtend 9 november vond in de Muziekfabriek, achter de Abdij van Berne, een
uitwisselingsconcert plaats met jeugdmuzikanten van Harmonie Sint Servaes uit Dinther en
Fanfare Aurora Con Brio uit Heesch. De muzikale ontmoeting tussen drie orkesten werd
goed bezocht en leidde tot een kwalitatief mooie prestatie van de ongeveer 60 muzikanten.
Een groot applaus viel hen na anderhalf uur musiceren terecht ten deel.

Voorzitter Lambert van der Ven heette even na 11 uur iedereen van harte welkom in de
repetitieruimte van Dintherse muziekvereniging, die met extra gekleurde spots zorgde voor
een sfeervolle concertruimte. De B-selectie van de slagwerkgroep van harmonie Sint Servaes
opende het concert. Door de afwezigheid van hun instructeur Tonn van de Veerdonk was
het deze ochtend slagwerklid Desie Verhoeven die de directie over het orkest had. Later
werd hun optreden afgewisseld met het opleidingsorkest van de Dintherse harmonie onder
leiding van Arian Deckers. Enkele keren werd er over en weer gespeeld en zo kwam rond
kwart voor 12 een einde aan het eerste deel van deze concertochtend.
Tegen 12.00 uur was het de beurt aan de Heesche zustervereniging Fanfare Aurora, die met
haar orkest Con Brio onder leiding van Jeroen Kocken optrad. Het fanfareorkest, wat het
tweede orkest is van de Heesche fanfare, bracht een aantal pakkende nummers ten gehore
en zorgde voor een goed verzorgd tweede deel van dit concert.
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Even na half 1 kwam een einde aan een mooie concertochtend, die zeker voor herhaling
vatbaar is.

16 november Jeugdmuziekdag in Erp
Volgend weekend vindt voor de tweede keer de Jeugdmuziekdag in Erp plaats. Vijf
opleidingsorkesten en vijf jeugdslagwerkgroepen laten deze dag horen wat ze allemaal in hun mars
hebben.
Het doel van de Jeugdmuziekdag is om samen gezellig muziek te maken, elkaar te ontmoeten en ook
eens een andere orkesten en slagwerkgroepen te horen spelen. Daarnaast is het voor de jeugdige
muzikanten een mooie gelegenheid om aan familie en vrienden te laten horen aan welke
muziekstukken de afgelopen maanden zo hard gewerkt is.
Het wordt een afwisselend programma waarbij tegelijkertijd een slagwerkgroep én een
opleidingsorkest op het podium plaatsneemt. Beide orkesten zullen afwisselend van elkaar een
nummer spelen. De Jeugdmuziekdag start om 10.15 uur en duurt tot 14.00 uur, de entree is gratis.
U bent van harte welkom op zondag 16 november in het Ontmoetingscentrum Ter Aa Erp.

10:15 uur
11:00 uur
11:45 uur
12:30 uur
13.15 uur

Opleidingsorkest
Fanfare St. Cecilia Zijtaart
Enjoy Volkel/Boekel
Harmonie St. Servaes Dinther
Harmonie Nijnsel
OBK Erp

Jeugdslagwerkgroep
EMM Boekel
St. Cecilia Zijtaart
OBK Erp
St. Servaes Dinther
Nijnsel

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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