19 november 2014

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

Kerstviering Sint Servatiuskerk Dinther met
Opleidingsorkest
17.00 uur
Opluisteren viering 2e Kerstdag harmonieorkest
10.30 uur
(aansluitend worstenbroodjes eten in Cultureel Centrum)
Nieuwjaarsconcert harmonieorkest in Nia Domo
Boekel met Eendracht Maakt Macht
11.30 uur

Voorwoord van de voorzitter
We kijken terug op twee weekenden volop jeugdactiviteit. Vorig weekend
speelden het opleidingsorkest en de B-selectie van de slagwerkgroep in de
Muziekfabriek. Afgelopen weekend was er een jeugdmuziekdag
georganiseerd door harmonie OBK in Erp. Het was twee keer een
geslaagde concertmiddag.
Nu gaat de blik vooruit op het einde van het kalenderjaar en kijken we ook
alvast vooruit naar 2015. De proms gaat steeds meer een rol spelen in de diverse planningen en de
diverse commissies zijn in volle gang aan het werk. Ook zijn er diverse kleine commissies die tijdelijk
aan het werk gaan.
Loek Verdonk en Marijke Strik gaan zich buigen over het aankleden van een aantal kleinere ruimten
in De Muziekfabriek. Zo zullen zij fotomateriaal gaan selecteren en lijsten gaan vullen voor de
ruimten Coda 1 en Coda 2, ’t Accoordje en de gang naar de Klinkerij.
De beheercommissie gaat ondertussen nadenken over het verder inrichten van de Klinkerij.
Daarnaast is er een nieuw initiatief om een stukje P.R. verder vorm te geven. Els Jacobs, Suzanne
Sperber, Peggie Peters en Robin van der Steijn gaan hiermee aan de slag. Hier zullen we de mensen
van de P.R.-commissie voor de proms ook aan toevoegen en met hen samen een nieuwe slag gaan
slaan in de promotie van onze vereniging. Loes, Myrtille en ondergetekende uit het bestuur zullen dit
mee gaan oppakken.
Kortom volop nieuwe plannen, zo tegen het einde van dit kalenderjaar.
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Worstenbroodjes na Tweede Kerstdag
Op Tweede Kerstdag luistert het Harmonie-orkest weer traditioneel de viering in de Sint
Servatiuskerk op. Het is altijd weer een mooie gelegenheid om in de drukte rond de Kerstviering in
huiselijke kring, elkaar ook even in een andere omgeving in het kader van een stukje bezinning te
ontmoeten.
Aansluitend aan deze viering is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie en een
worstenbroodje nog even met elkaar na te buurten. We hopen dat vele leden van onze vereniging
gebruik maken van deze mooie traditie van pastoor Jansen, die op deze manier de dankbaarheid
vanuit de kerkgemeenschap toont voor het optreden van ons harmonieorkest.
Mogen we je weer ontmoeten in het Cultureel Centrum Servaes, aansluitend aan de dienst??
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Vooraankondiging - Teeravond
Op zaterdag 17 januari a.s. is het weer
onze jaarlijkse teeravond. Het is de
avond bij uitstek om met onze leden én
hun partners op informele wijze elkaar
te ontmoeten. Hadden we vorig jaar de
Karaoke show, dit jaar komt er een
stukje muziek van eigen bodem. Het
belooft weer een gezellige avond te
worden in zaal de Toren. We beginnen
om 20.30 uur. Houd deze datum alvast
vrij in je agenda!

Terugblik op Jeugdmuziekdag in Erp
Afgelopen zondag 16 november gingen Arian Deckers en Tonn van de Veerdonk met hun
opleidingsorkesten naar de Jeugdmuziekdag in Erp. Vanwege het eerdere succes nam harmonie OBK
dit jaar opnieuw de organisatie ter hand en hield een ontmoeting tussen diverse jeugdorkesten in
ontmoetingscentrum Ter Aa. Om kwart voor 11 was het de beurt aan het opleidingsorkest van onze
harmonie, die afwisselend met de jeugdslagwerkgroep van de thuisvereniging optrad.
Daarna speelde de B-selectie van de slagwerkgroep in een afwisseling met het jeugdorkest van
Nijnsel.

Zo werd het een fijne muzikale uitwisseling met verschillende orkesten. Naast de drie hierboven
genoemde verenigingen namen ook Boekel en Zijtaart deel aan het festival.
Naast de muzikale bijdrage aan het Kerstfeest op 24 december, gaat de focus langzaam richting de
Voorspeelmiddag op zondag 1 februari 2015. Dan laat al het jonge talent van onze vereniging weer
zien tijdens de jaarlijkse voorspeelmiddag. Dit jaar is de plaats van handeling: De Muziekfabriek.

Bijzonder concert Mi Canto – bericht van Jeannette
Zoals jullie waarschijnlijk wel bekend maak ik al heel wat jaartjes deel uit van Kamerkoor Mi
Canto uit Heeswijk-Dinther. In 2015 viert Mi Canto onder leiding van haar dirigent Enrico van
Schaik haar 25-jarig bestaan. Als opmaat naar dat jubileumjaar geven wij op 9 en 10 december
een 2-tal bijzondere concerten: Fiebre Argentina.
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Mi Canto voert deze concerten uit samen met het koor Viva Voce uit Santa Fé, Argentinië en
wordt hierbij begeleid door het Argentijnse orkest La Banda Roja en Trio.Tijdens deze
concerten worden onder andere de Misa Criolla en het Navidad Nuestra van Ariel Ramirez
uitgevoerd. Ook brengen wij werken van de maestro van de Argentijnse tango, Astor Piazzolla,
ten gehore. Kortom, een concert waarin we u meenemen in het temperamentvolle
muziekrepertoire van Zuid-Amerika, de Fiebre Argentina.
Ik zou het heel erg leuk vinden om jullie op een van deze concerten te zien.
De concerten vinden plaats op dinsdag 9 december in Theater Markant in Uden en op woensdag
10 december in de Sint-Willibrorduskerk in Heeswijk. De concerten beginnen steeds om 20.15
uur. Toegangsprijs € 17,50 (incl. consumptie)
Kaarten voor deze concerten kunnen jullie nu reeds bij mij bestellen. In verband met de
verwachte grote belangstelling, wacht hier niet te lang mee want vol is vol.
De kaarten kunnen besteld worden via de site van Mi Canto en Theater Markant { zie de
bijgevoegde flyer} maar jullie kunnen ook mij bellen.Dan zorg ik persoonlijk ervoor dat de
kaartjes bij jullie komen
Met vriendelijke groeten,
Jeannette van der Donk.
Tel 06 12525983.

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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