5 april 2016

Voorwoord van de voorzitter
Afgelopen weekend beleefden we het ‘Friends for life’ concert in de
Muziekfabriek, terwijl de allerjongsten van onze vereniging zich
vermaakten bij het Jumbo Jeugd Muziekfestival in Uden. Een muzikaal
weekendje, wat ook direct zijn vervolg zal krijgen met de slotmanifestatie
van Windkracht 6 komende donderdag (aanvang 18.30 uur in de aula van
gmnasium Bernrode), de eerste repetitie van de nieuwe harmonieorkestdirigent Adri Verhoeven, zaterdag de oud-ijzer actie en op zondag het Bernhezer Solistenconcours
om 11.00 uur in de Stuik in Vorstenbosch. Kortom: volop activiteit! Graag tot ziens bij een van de
activiteiten.
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter

Heel Dinther bakte..
Op zaterdag 2 april heerste er in vele keukens in Dinther een aardige
bedrijvigheid. Vele taarten, cakes en cupcakes werden er gebakken
en het resultaat mocht er zijn.

De complimenten van de muziekcommissie: we hadden een schitterend taartenbuffet voor onze
Vrienden en sponsoren. We mogen trots zijn op onze vereniging dat we gezamenlijk dit leuke
initiatief tot uitvoering hebben weten te brengen.
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Jeugdleden spelen samen met Hippe Gasten
Op zondag 3 april gingen negen leden van onze harmonie samen met bestuurslid opleidingen Loes
Vermeltfoort en enkele ouders naar Uden voor het meemaken van het tweejaarlijkse festival Jumbo
Jeugd Muziek Festival. Samen met de muzikanten van de band Hippe Gasten en een aantal
slagwerkdocenten werden 200 jeugdleden uit onze regio getrakteerd op een dagje workshops, wat
uiteindelijk uitmondde in een voorstelling in theater Markant in Uden.

Het werd een gezellige dag, waarbij zowel bij het slagwerk als bij de blaasinstrumenten jeugdleden
van harmonie Sint Servaes meededen. De filmpjes van het festival zijn te vinden op facebook via
https://www.facebook.com/JumboJeugdMuziekfestival

In deze nieuwsbrief enkele foto’s van de sfeer van die dag.
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Friends for life
Op zondag 3 april hield harmonie Sint Servaes speciaal voor Vrienden en sponsoren het concert
Friends for life. Voorzitter Lambert van der Ven heette een ieder van harte welkom en bracht het
belang van de ondersteuning van Vrienden en de sponsoren nog eens voor het voetlicht. Heel
concreet memoreerde hij aan de bijdragen die de Vrienden door het jaar heen geven middels een
jaarlijkse bijdrage aan de jeugdopleidingen en ondersteuning van het instrumentenfonds. Ook haalde
hij de grote projecten aan die de Vrienden ondersteunen zoals de uniformen en de ontwikkeling van
de Muziekfabriek.
Als dank hadden alle leden taart gebakken, die vandaag aan de gulle gevers werd aangeboden bij het
gratis kopje koffie.

Hierna verzorgde het harmonieorkest en de slagwerkgroep een mooi gevarieerd optreden, waar het
de twee orkesten elkaar steeds afwisselden. Instructeur Tonn van de Veerdonk toonde met de Aselectie dat het slagwerk weer flink in de lift zit. Met een rijk repertoire van nummers liet hij de
slagwerkgroep ‘strak voor de dag komen’.

Het harmonieorkest had onder leiding van Arian Deckers toegewerkt naar een mooi concert als slot
van zijn interim-periode. Halverwege het concert werd Arian door de voorzitter bedankt voor zijn
geweldige bijdrage om in de tussenliggende periode het harmonieorkest onder zijn hoede te nemen.
Naast de avondwake voor Wim Hermans en het Tweede Paasdagoptreden in de kerk was dit Friends
for life-concert voor Arian een mooi punt om naar toe te werken. Een staande, indrukwekkende
ovatie van zowel het publiek als alle muzikanten viel hem meer dan terecht ten deel!
Hierna werd Adri Verhoeven als de nieuwe dirigent gepresenteerd en in zijn woord richting het
publiek en het orkest vertelde hij wat van zijn achtergrond, maar sprak vooral ‘de zin om te
beginnen’ uit. Komende donderdag 7 april gaat hij aan de slag. Veel succes, Adri!
En Arian zou Arian niet zijn als hij niet op geheel eigen wijze het stokje aan Adri overdroeg met een
gedicht, waarmee hij het harmonieorkest met zijn eigen-aardigheden neerzette. Een versnelde
inburgeringscursus viel Adri ten deel.
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Nadat een ieder bedankt werd was het tegen half 1 de tijd om informeel met elkaar deze
concertochtend af te sluiten. Een mooie gelegenheid om met woorden en ondersteuning met
muziek de Vrienden en de sponsoren te bedanken. Lambert sprak tot slot de wens uit op een
verbintenis voor het leven, waarmee het ‘Friends for life’ concert werd besloten.

Koningsdag 27 april - herinnering
Het Oranje comité heeft besloten dat de kerkviering het ene jaar verzorgd wordt door de fanfare in
Heeswijk, het andere jaar door ons in Dinther. Dit jaar is de fanfare aan de beurt.
Daarom verzamelen wij voor
het defilé met een voltallig
korps ( harmonie en slagwerk A
+ B selectie) om 9.30 uur bij het
Sint Barbara Gildehuis De Guld,
Raadhuisplein 21b in Dinther,
waar we onze koffers kunnen
uitpakken.
Hier stellen we ook op samen
met het gilde om gezamenlijk
naar het marktplein te
marcheren voor het defilé met
de versierde fietsjes.
Als afsluiting nuttigen we een consumptie in de feesttent, waarna we gezamenlijk als harmonie weer
teruglopen naar het Gildehuis.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, meld je dan af bij je sectiehoofd.
Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer informatie!

Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl
Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.
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