23 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
Dit keer een korte Servaes-nieuws helemaal in het teken van het Promsweekend van 30 en 31 oktober 2015. Daarnaast zal er op zondag een
muzikale ontmoeting tussen Jong en Oud zijn.

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Commissieontmoeting Proms
De diverse commissies voor de Proms van 2015 zijn in volle gang. Zo heeft de stuurgroep
ondertussen haar vijfde vergadering achter de rug. Is de sponsorcommissie al volop uit de
startblokken, heeft de financiële commissie de kaders gesteld, heeft de promscommissie al veel
werkt verzet en is nu de facilitaire commissie begonnen en ook de zondagcommissie onlangs
opgestart. Binnenkort gaat ook de P.R. commissie aan het werk. Heb je vragen of opmerkingen over
één van deze commissies dan zie je hieronder de contactpersonen.
Stuurgroep:
Lambert van der Ven
Financiële commissie: Mandy Verhoeven
Sponsorcommissie:
Willy van der Steyn
Promscommissie:
Els Verdonk
Facilitaire commissie: Ben Cornelissen
Zondagcommissie:
Loes Vermeltfoort
P.R.-commissie:
Myrtille Verhagen.
We hebben afgelopen week in de stuurgroep besloten om een gezamenlijk overleg te plannen met
alle commissies. Dit vindt plaats op woensdag 10 december om 19.30 uur in de Muziekfabriek. De
bedoeling is dat de voorzitters van alle commissies een korte presentatie houden over de stand van
zaken per commissie.
Het doel is dat de verschillende commissies elkaar informeren. Ook is er gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Ook leden die op dit moment nog niet actief zijn in een commissie zijn deze avond welkom om te
komen luisteren. SAMEN maken we de Proms 2015 tot een GROOT succes!
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Algemeen Bericht Promscommissie
Aankomend muziekjaar
2015 wordt een
muzikale uitdaging met
als één van de
hoogtepunten de
PROMS concerten. Al
enkele weken zijn er
diverse commissies druk
doende met de
organisatie hiervan en zo
ook de Promscommissie.
Deze commissie bestaat
uit: Eric Swiggers, Arian
Deckers, Tonn vd Veerdonk, Desie Verhoeven, Jan Verhoeven, Alice van Leur, Huub Sperber,
Marianne van Beekveld, Maike van Meurs en ondergetekende.
De volgende artiesten hebben al toegezegd: koor Enjoy uit Vorstenbosch, Souplesse dancers
uit Erp, René Habraken, George Blanken, Ton vd Veerdonk, Marga vd Broek, Joyce vd Sangen
en met een soliste zijn we nog in onderhandeling.
De Promsconcerten worden wederom gehouden in sporthal De Zaert en de tijdsplanning is
als volgt:
Woensdag 28 oktober: soundcheck
Donderdag 29 oktober: generale repetitie met publiek
Vrijdag 30 oktober: Proms concert
Zaterdag 31 oktober: Proms concert
Verder staan er 2 gezamenlijke repetitiezondagen gepland op 27 september en 18 oktober
2015.
Zet deze datums vast in je agenda en houdt ze vrij!
De basiskleding voor de muzikanten is net als vorige edities zwarte galakleding. Dus voor al
degenen die rondom de feestdagen een nieuwe outfit willen aanschaffen, doe je best! Een
eventuele accentkleur wordt nader bepaald.
Verder doen we een oproep aan jullie om suggesties voor het repertoire kenbaar te maken
voor 18 december aan Els Verdonk via: lverdonk@ziggo.nl
Tot zover de eerste informatie en dat we er gezamenlijk weer een mooi evenement van
kunnen gaan maken.
Muzikale groet ,
Els Verdonk namens de Promscommissie
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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