23 januari 2016

Voorwoord van de voorzitter
Vandaag kijken we even terug naar het afscheid van onze dirigent Eric
Swiggers afgelopen donderdag. Het werd een bewogen avond met een
aantal onverwachte wendingen. Voor ons ligt nu Carnaval, waarin diverse
muzikanten van onze vereniging actief zullen zijn in het Carnavalsgedruis.
Direct na Carnaval is weer het jeugduitstapje. Ik wens alle leden tot en met
16 jaar en hun begeleiders een heel gezellig uitstapje!
Met muzikale groet,
Lambert van der Ven,
voorzitter

Jeugduitstapje
Binnenkort vindt het jaarlijkse winteruitje weer plaats. Deze keer geen spannende quiz met meneer
Cheung of filmavond in de muziekfabriek, maar...... We gaan bowlen!
Op vrijdag 12 februari
mogen jullie je schoenen
gaan verruilen voor echte
bowlingschoenen. Aan
het einde van het uitje
weten we wie van jullie
naast muziek maken ook
nog eens goed kan
bowlen!
We verzamelen om 18:45
uur bij De Muziekfabriek.
Graag horen we of je er
bij bent of niet.
Aanmelden/afmelden kan
tot 1 februari 2016 via de
mail naar jeugdservaes@hotmail.com .
Wij hebben er zin in, jullie
hopelijk ook!
Groetjes namens de Jeugdcommissie,
Loes Vermeltfoort; Bestuurslid Opleidingen; T 06-28727366; E opleiding@st-servaes.nl
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Afscheid Eric Swiggers
Op donderdag 21 januari was het dan echt zover…..het afscheid als dirigent van Eric Swiggers. Er was
even gedacht om muzikanten een soort ‘top 3’ te laten kiezen om nog een keer met elkaar te spelen,
maar dat leverde teveel organisatie op voor dit kleine uur. Daarnaast is de voorbereidingstijd naar
het concert van 3 april relatief kort en wilden we graag vandaag al echt met nieuwe muziek
beginnen.
Om geen tijd te verliezen dit keer geen mededelingen van de voorzitter, maar Eric Swiggers die
opende met de Kaiserjägermarsch.

Hierna ging Arian Deckers aan de slag met twee nieuwe stukken voor het Vriendenconcert van
zondag 3 april a.s. Eerst werd ‘La Canzona della fantasia’ geoefend en daarna werd ‘Eine kleine
Rockmusik’ gerepeteerd , met een grote afwisseling van allemaal bekend melodieën.
Tegen kwart voor 9 was het de beurt aan Eric om de repetitie af te sluiten. Ondertussen waren Willy
van der Steijn en Gerard Barten als toeschouwers in de Klinkerij aangeschoven. Eric had gekozen om
‘Sinatra in concert’ als laatste nummer op de lessenaar te leggen, waar het toepasselijke ‘I did it my
way’ onderdeel van uitmaakt. En zo sloot Eric zijn 27 jarige carrière als dirigent af en toen de laatste
noten ten afscheid geklonken hadden, was er een overweldigende staande en emotionele ovatie van
de muzikanten voor Eric tot besluit.

Hierna waren er woorden van dank door voorzitter Lambert van der Ven. Hij had een mooie bosje
tulpen voor Jolanda, die tijdens zijn directieperiode partner van Eric werd en die hem mede de
ruimte heeft gegeven zich zo voor onze vereniging in te zetten. Eric zelf kreeg een heerlijk pakket
abdijbier en de belofte van de voorzitter altijd welkom te zijn in onze vereniging.
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Eric nam hierna zelf het woord. Hij blikte terug op zijn mooie tijd hier in Dinther en de bijzondere
samenwerking die we hebben gehad. Zeer uitzonderlijk waren de momenten dat hij emotioneel was
geworden van de prachtige muziek die we samen maakten. Ook sprak Eric met veel gevoel over hoe
bijzonder het was om met Jolanda in ons korps te werken.
Eric sterkte ons met zijn woorden voor de toekomst, dat onze vereniging in het algemeen en het
harmonieorkest in het bijzonder staat. Dat we in het orkest een prachtige bezetting hebben met heel
veel balans. Dat we een prachtige locatie hebben met veel zaken in eigen beheer en dat we een
groep gedreven mensen hebben die zich facilitair, beheersmatig en organisatorisch onderscheiden.
Logisch dat er zoveel dirigenten graag naar Dinther willen komen volgens Eric.

Na de prachtige afscheidswoorden van Eric nam Arian Deckers de ruimte om op luchtige wijze het
vertrek van onze dirigent met zijn visie te bespreken. Het werd een hilarische toespraak, waarin
regelmatig het bulderend lachen de emotie ruimschoots overstemde. Hierna overhandigde Eric
symbolisch de ‘baton’ aan zijn tijdelijk opvolger Arian Deckers.
Rond half 10 gingen we met z’n allen naar de Pater Noster om onder het genot van een drankje en
wat lekker hapjes en knabbeltje het afscheid informeel voort te zetten. Na de eerste drankjes
bekomen van de enerverende repetitie vroeg Huub Sperber aandacht van alle aanwezigen. Hij had
samen met Inge een liedje gemaakt op de melodie van Avond. René Habraken had de tekst met
melodie ingezongen, zodat we allen stevig aan de hand werden genomen om uit volle borst mee te
zingen. Het leverde een mooie bijdrage aan het overzicht van Erics carrière bij Servaes.
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Er werd nog lang nagepraat in de Muziekfabriek, waarbij ieder op zijn of haar manier persoonlijk
afscheid nam van Eric. We zullen hem missen!
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