27 december 2014

Agenda - reminder
30 december 2014
4 januari 2015
17 januari 2015
17 januari 2015
1 februari 2015

Extra repetitie harmonieorkest
Nieuwjaarsconcert harmonieorkest in Nia Domo
Boekel met Eendracht Maakt Macht
H. Mis Teeravond
Teeravond in De Toren
Voorspeelmiddag in de Muziekfabriek

20.00 uur
11.30 uur
19.00 uur
20.30 uur
13.30 uur

Voorwoord van de voorzitter
Zo op de valreep van het oude jaar nog even het laatste nieuws van onze
Harmonie. Afgelopen Kerstdagen hebben het opleidingsorkest op
kerstavond en het Harmonieorkest op Tweede Kerstdag haar optredens
verzorgd bij gelegenheid van het feest van de Geboorte van Jezus.
In deze nieuwsbrief een kleine impressie.
Ook kijken we nog even terug op Serious Request en meer in het bijzonder de drummarathon bij
Rhythm Impact. Desie, Els en de B-selectie van de slagwerkgroep deden hier aan mee.
Op zondag 21 december brachten we een serenade bij Ben van Doorn. Ook hiervan een kleine
terugblik.

Serenades Koninklijke Onderscheiding eerder bekend
Afgelopen week heb ik contact gehad met de burgemeester over het
tijdstip van aankondiging van serenades bij gelegenheid van Koninklijke
Onderscheidingen. Er is nu afgesproken dat de voorzitter twee weken
vooraf wordt geïnformeerd over het tijdstip en de datum van een
serenade bij gelegenheid van een Koninklijke Onderscheiding. Twee
dagen voorafgaand aan een feitelijke uitreiking wordt de plaats van de
serenade bekendgemaakt. De persoon om wie het gaat hoor je pas als
je bent aangekomen bij de plek voor de serenade.
We hopen hiermee meer muzikanten in de gelegenheid te stellen
aanwezig te zijn bij serenades.
Serenades zijn voor ons een belangrijke onderdeel van ons
bestaansrecht. Zeker nu we in het politieke vlak in zwaar weer komen
met subsidie moeten we ons op deze plekken goed laten gelden, anders
gaan we dit vast en zeker terugzien in de besluitvormingen omtrent
financiële ondersteuning, hetzij door de politiek, hetzij door de
sponsoren die straks weer voor onze proms worden gezocht, hetzij
door de burger zelf. We rekenen op jullie!
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Serenade voor Ben van Doorn
Op zondag 21 december jl. brachten we ’s middags om 14.00 uur een serenade bij gelegenheid van
de Koninklijke Onderscheiding van Ben van Doorn. Tijdens de jaarlijkse Kerstlunch van de vrijwilligers
van het Cultureel Centrum kreeg hij deze uit handen van loco-burgemeester van Boekel voor zijn
werk als technische ondersteuner in het Cultureel Centrum vanaf 1998 en het onderhouden en
repareren van rolstoelen, rollators en duofietsen bij Laverhof in Heeswijk vanaf 2003.

30 leden waren aanwezig bij de serenade voor Ben van Doorn. Lambert van der Ven spreekt Ben en Els van Doorn toe.

Drummarathon Rhythm Impact
In het gehele land werden acties gevoerd voor Serious Request 'Hands off our girls', een actie van
3FM die vast niemand is ontgaan. Zo organiseerde ook drumschool Rhythm Impact voor de derde
keer een eigen actie om geld in te zamelen: een 24 uur lange drummarathon! Vanaf zaterdagmiddag
20 december om 15.00u ging het dak eraf in Den Durpsherd en zat het programma bomvol
spectaculaire en muzikale acts.

Els Jacobs (helemaal links) en Desie Verhoeven (helemaal rechts) aan het werk voor Serious Request tijdens de Drummarathon in Den
Durpsherd in Berlicum
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Ook onze slagwerkers hebben van zich laten horen.
Enkele leden van de A-selectie hebben een nummer
gedrumd, waarvoor geld werd gedoneerd en de Bselectie speelde zondagmiddag met het ‘Grote
Drumspektakel’ mee. Samen met ongeveer 50
slagwerkers werd er een geweldig optreden gegeven.
Tussen alle optredens door kregen mensen ook de
gelegenheid om hun eigen trommelsnelheid te meten
door middel van de Drum'o'meter. Ook Desie Verhoeven
deed hieraan mee en wist zich voor de finale te plaatsen.

Met maar liefst 745 trommelslagen in 1 minuut tijd
versloeg ze haar tegenstander en won de hoofdprijs van 150 euro! Uiteindelijk is er met de
drummarathon 6800 euro opgehaald voor meisjes en vrouwen in oorlogsgebieden, die slachtoffer
zijn geworden van seksueel geweld.
Voor wie nog een sfeerimpressie wilt van deze knallende actie van Rhythm Impact, 3FM DJ Frank van
der Lende was er live bij en heeft het een en ander vastgelegd op radio en tv:
http://seriousrequest.3fm.nl/video#!overlay=/pageoverlay/video/detail/74816&overlaytype=ajax&overlaywidth=window&overlayheight=window

Opleidingsorkest speelde tijdens Kinderkerstviering
Op Kerstavond 24 december jl. heeft het Opleidingsorkest van onze harmonie onder leiding van
Arian Deckers weer de gezinsviering begeleid. Het was een sfeervolle dienst, waarin het
opleidingsorkest een mooi gevulde muzikale bijdrage verzorgde in een zeer goed gevulde Sint
Servatiuskerk.
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Tweede Kerstdag harmonieorkest in kerk Dinther
Op Tweede Kerstdag was het harmonieorkest te gast in de Sint Servatiuskerk om hier de viering op te
luisteren. Na afloop was er koffie met worstenbrood in het Cultureel Centrum Servaes.

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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